Regulamin Komisji Dyscyplinarnej w ZSS STO (obowiązuje od 9.10.2018 r.)
1. Komisja Dyscyplinarna (nazywana dalej Komisją) jest zespołem stałym Rad Nauczycieli
Społecznego Gimnazjum „Dwójka” Nr 45 oraz 2. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO.
2. Komisja Dyscyplinarna jest instytucją wychowawczą - ma służyć temu, by członkowie
społeczności szkolnej przestrzegali prawa, ma kształtować postawy honorowe:
prawdomówności i odpowiedzialności za własne czyny.
3. Komisja jest powoływana przez Rady Nauczycieli obu szkół i liczy 9 nauczycieli uczących w
gimnazjum i w liceum.
4. Nauczyciele powoływani są w skład Komisji przez Rady Nauczycieli na okres trzech lat.
5. Rada Nauczycieli uzupełnia skład komisji na ostatnim posiedzeniu w danym roku szkolnym.
6. Dyrektor ZSS STO (zwany dalej Dyrektorem) włącza Komisję w proces wychowania w
wypadku poważnego naruszenia przez ucznia szkolnego prawa. Zadaniem Komisji jest
bezstronne i uczciwe wyjaśnienie sytuacji i wydanie orzeczenia o dalszych działaniach
wychowawczych wobec ucznia.
7. Pisemny wniosek w sprawie postawienia ucznia przed Komisją może złożyć na ręce Dyrektora
każdy członek społeczności szkolnej. Dyrektor może również postawić ucznia przed Komisją z
własnej inicjatywy.
8. Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 3 dni od jego otrzymania.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor powołuje ze stałego składu
Komisji 3 członków do rozpatrzenia konkretnej sprawy.
10. Dyrektor może również rozpatrzyć wniosek w trybie właściwym dla innych instytucji
wychowawczych w szkole, np. zawrzeć z uczniem kontrakt.
11. Termin posiedzenia Komisji jest podany do wiadomości społeczności w komunikacie
Dyrektora na szkolnej tablicy ogłoszeń.
12. Z dotychczasowego przebiegu sprawy Dyrektor sporządza pisemną notatkę, którą przekazuje
Komisji przed rozpoczęciem jej prac.
13. Na początku posiedzenia Komisja wyłania przewodniczącego, który prowadzi obrady i zleca
ich protokołowanie.
14. Oprócz trojga wskazanych przez Dyrektora ze składu Komisji nauczycieli w pracach Komisji
biorą udział:
a. wychowawca ucznia;
b. rzecznik ucznia (z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń nie powołał rzecznika);
c. pedagog szkolny.
15. Dyrektor może brać udział w posiedzeniach Komisji, w szczególności zaś
a. może zadawać sporadycznie pytania uczniowi postawionemu przed Komisją,

b. może opiniować sprawę, nad którą komisja pracuje, na każdym etapie.
16. Wychowawca ucznia i pedagog szkolny mają głos doradczy przy ustalaniu orzeczenia Komisji.
17. Rzecznikiem ucznia może być dowolny członek społeczności szkolnej, który może brać udział
w rozmowie ucznia, którego reprezentuje, z Komisją, w szczególności zaś:
a. może zadawać uczniowi pytania - po zakończeniu jego rozmowy z Komisją;
b. dba o przestrzeganie praw ucznia w czasie trwania posiedzenia,
c. może na prośbę reprezentowanego ucznia wygłosić w obecności lub pod nieobecność
ucznia oświadczenie.
18. Rodzice ucznia mają prawo obserwować rozmowę Komisji z uczniem.
19. Komisja może poprosić o opinię lub wyjaśnienie w sprawie rodziców ucznia, eksperta lub inną
osobę, która może wnieść do niej coś istotnego.
20. Komisja przeprowadza rozmowę z uczniem i osobami, o których mowa w punkcie 20, po czym
formułuje orzeczenie w sprawie dalszej pracy wychowawczej z uczniem.
21. Treść orzeczenia Komisji jest ustalana na zasadzie konsensusu, w obecności wychowawcy
ucznia i pedagoga szkolnego - z zachowaniem tajności obrad.
22. Na podstawie orzeczenia dyrektor w porozumieniu z wychowawcą podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu wobec ucznia.
23. Dyrektor na podstawie orzeczenia Komisji może skierować do Rady Nauczycieli wniosek
o skreślenie ucznia z listy uczniów.
24. Dyrektor przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia decyzje, o których mowa w
pktach 22 i 23 niezwłocznie po ich wydaniu.
25. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są na podstawie Statutu szkoły
i przepisów prawa, w szczególności ustawy „Prawo oświatowe”.
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