
Polish 
Co prowadzi do wykluczenia? 

 
W prawie przewidziane są wyłącznie 2 
okoliczności, które mogą prowadzić do 
wykluczenia ucznia:  
 sytuacja, w której rodzic ucznia odmawia 

zastosowania się do przepisów, regulacji  
i wymogów w dziedzinie dyscypliny 
obowiązujących w szkole lub nie jest w stanie 
się do nich zastosować lub też nie pozwala 
uczniowi się do nich zastosować,  

 sytuacja, w której ciągła obecność ucznia w 
szkole będzie z wysokim 
prawdopodobieństwem poważnie szkodzić 
porządkowi i dyscyplinie w szkole lub 
komfortowi nauki innych uczniów 

 
Procedura powiadamiania 

 
Szkoła zawsze powiadomi pisemnie rodziców o 
okresie trwania wykluczenia i poda jego powody.   
W takich pismach zostaną Państwo poproszeni o 
przybycie do szkoły w celu przedyskutowania 
kwestii wykluczenia. 
 
Niezmiernie ważne jest, by przybyli Państwo na 
takie spotkanie lub zatelefonowali w celu 
dokonania innych ustaleń. W tej kwestii rodzice i 
nauczyciele są partnerami, a rodzice odgrywają 
kluczową rolę we wspieraniu swoich dzieci w 
przypadku problemów w szkole. 
 
Niezależnie od wspomnianych zaproszeń, zawsze 
mile widziane jest, by rodzice zwracali się 
bezpośrednio do szkół w celu przedyskutowania 
kwestii ważnych dla nich samych i dla ich dzieci. 
Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o 
jakiejkolwiek kwestii, prosimy kontaktować się ze 
szkołą. 
 

Procedura odwoławcza 
 
Rodzic lub uczeń może złożyć odwołanie od 
każdej decyzji o wykluczeniu. Młodzież w wieku 
powyżej 12 lat lub rodzic każdego ucznia mają 
prawo do złożenia odwołania od decyzji o 

wykluczeniu. Jeśli będą Państwo chcieli złożyć 
odwołanie od decyzji o wykluczeniu, szczegóły tej 
procedury zostaną podane w piśmie 
powiadamiającym o wykluczeniu. Jeśli uważają 
Państwo, że potrzebują wsparcia, istnieje 
możliwość zwrócenia się do organizacji Children 
1st (nr tel. 0800 169 4394), która skontaktuje 
Państwa z pracownikiem ds. praw młodzieży. 
Kontakt możliwy jest również za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem 
moray@children1st.org.uk   
 
Odwołania należy sporządzić na piśmie i wysłać 
na adres: 
The Clerk to the School Placings and Exclusions 
Appeals Committee 
(Sekretarz Komitetu ds. Placówek Szkolnych i 
Odwołań od Decyzji o Wykluczeniu) 
Legal & Committee Services 
The Moray Council 
Council Offices, High Street 
Elgin 
IV30 1BX 
 
Sekretarz jest dostępny pod numerem telefonu: 
01343 563079. 
 
W piśmie odwoławczym powinny znaleźć się 
następujące szczegółowe informacje: 
 imię i nazwisko, adres i data urodzenia 

ucznia, 
 nazwa szkoły, 
 grupa rocznikowa, 
 wyjaśnienie powodów, dla których nie 

zgadzają się Państwo z decyzją o 
wykluczeniu 

 
Odwołanie zostaje zazwyczaj rozpatrzone w ciągu 
28 dni od otrzymania Państwa pisma przez 
Sekretarza Komitetu ds. Odwołań. 
 
Komitet ds. Odwołań składa się zazwyczaj z 5 
osób, ale nigdy z mniej niż 3. Odwołanie jest 
procesem urzędowym, w ramach którego 
Kuratorium Oświaty będzie reprezentowane przez 
prawnika. Mogą Państwo powołać maksymalnie 3 
osoby, które udzielą wsparcia lub wypowiedzą się 

w Państwa imieniu. Może to być przyjaciel, 
krewny, pracownik socjalny, urzędnik ds. praw 
dzieci lub przedstawiciel prawny (prawnik). Jeśli 
wykazują się Państwo niskimi dochodami, mogą 
być Państwo uprawnieni do pomocy prawnej. 

 
Prawnik Kuratorium Oświaty powoła świadków, a 
Państwo lub Państwa przedstawiciel będą mogli 
zadawać im pytania. Mogą Państwo następnie 
zrelacjonować swoją wersję zdarzeń  
i, o ile Państwo sobie tego życzą, powołać 
świadków.  Wówczas Państwo i Państwa 
świadkowie mogą być przesłuchani przez 
prawnika Kuratorium i członków Komitetu ds. 
Odwołań. 
 
Decyzję Komitetu ds. Odwołań z podaniem 
uzasadnienia otrzymają Państwo w ciągu 14 dni.  
Komitet albo przychyli się do Państwa odwołania i 
usunie wykluczenie z akt Państwa dziecka, albo 
odrzuci odwołanie, w którym to przypadku 
wykluczenie zostanie utrzymane  
w mocy. 
 
Jeśli odwołanie zostanie odrzucone przez 
Komitet, a Państwo wciąż nie są 
usatysfakcjonowani, istnieje możliwość złożenia 
odwołania od decyzji do sądu szeryfa  
w ciągu 28 dni. W tym przypadku procedury są 
bardziej skomplikowane i powinni Państwo 
zwrócić się o pomoc prawną, o ile nie zrobili 
Państwo tego wcześniej. 
 
Skuteczne odwołanie w przypadku tymczasowego 
wykluczenia będzie oznaczało, że wszystkie 
wzmianki o wykluczeniu zostaną usunięte z akt 
dziecka. W sytuacji gdy wykluczenie miało być 
trwałe (tj. nazwisko dziecka miało zostać 
wykreślone z listy uczniów), skuteczne odwołanie 
będzie oznaczać powrót dziecka do szkoły, a 
także usunięcie wszystkich informacji 
odnoszących się do wykluczenia z akt dziecka.  
W przypadku złożenia odwołania nazwisko 
dziecko nie zostanie usunięte z rejestru przez 
okres rozpatrywania odwołania i na ten czas 
zostanie zapewnione alternatywne świadczenie 
edukacyjne. 



Polish 
 

Szkocki trybunał ds. potrzeb w 
zakresie dodatkowego wsparcia 

(ASNTS) 
 
Odwołania związane z planami wsparcia 
skoordynowanego (CSPs), w tym odwołania dot. 
wniosków o przyznanie miejsca w szkole, 
rozpatruje Szkocki trybunał ds. potrzeb w zakresie 
dodatkowego wsparcia, a nie Komitet ds. odwołań 
Rady Okręgu. 
 
ASNTS może rozpatrzyć niektóre odwołania dot. 
zawieszeń, na przykład jeśli domniemanym 
powodem zawieszenia jest dyskryminacja na tle 
niepełnosprawności, zgodnie z Ustawą o równości 
z 2010 roku.  Rodzice mają tutaj pewien wybór, 
gdyż mogą odwołać się od decyzji o zawieszeniu 
do Komitetu ds. odwołań dot. zawieszeń lub do 
ASNTS na podstawie dyskryminacji na tle 
niepełnosprawności.  
 
Na stronie internetowej ASNTS znajdują się dane 
kontaktowe oraz informacje o zasadach i 
procedurach związanych z przesłuchaniami 
prowadzonymi przez tę organizację – 
www.asntscotland.gov.uk  
 

Nowy początek 
 
Często tak się zdarza, że gdy nazwisko dziecka 
zostaje wykreślone z listy w jednej szkole, uczeń 
taki może szybko zadomowić się w nowej 
placówce i robić duże postępy w nauce. 
 
W ten proces będą wspólnie zaangażowani 
rodzice, dziecko, dyrektor nowej zaproponowanej 
szkoły i urzędnik oświatowy.  W przypadku gdy 
ostatecznie uzgodniona szkoła znajduje się poza 
obszarem zamieszkania dziecka, rada hrabstwa 
Moray pokryje stosowne koszty podróży do i ze 
szkoły. 
 

 
 

Młodzież powyżej 16 roku życia 
 
Zgodnie z prawem w przypadku wykluczenia 
uczniów, którzy ukończyli 16 lat lub więcej, 
wszystkie pisma itd. przychodzące ze szkoły będą 
adresowane bezpośrednio do osoby małoletniej, a 
rodzice zostaną poinformowani o sytuacji tylko w 
przypadku, gdy życzy sobie tego osoba 
małoletnia. 
 
 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO 
 

DYREKTORA SZKOŁY 
 
 

LUB 
WYDZIAŁ EDUKACJI I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 
(ang. Education & Social Care) 

 
TEL. 01343 563374 

Email 
EducationandSocialCare@moray.gov.uk   

 
 

The Moray Council 
High Street 

ELGIN 
IV30 1BX 

 
www.moray.gov.uk   

 
 

Ta ulotka jest jedną z serii ulotek dla rodziców i 
opiekunów
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Ambitne działanie, aby wspólnie  
osiągać doskonałe rezultaty 


