
                                                                                                
  SAMORZĄD   UCZNIOWSKI 

To cała społeczność uczniowska 

        
 

       

 Białystok; 09.10.2018 r. 

 

Instrukcja uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego  

w celu zawieszenia kary skreślenia z listy uczniów  

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 

 
 

1. Prośba o poręczenie powinna być skierowana do Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji           

o wszczęciu procedury prowadzącej do skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół 

Elektrycznych w Białymstoku. 

2. Prośba o poręczenie powinna zawierać: 

a) nazwisko i imię ucznia, klasę, numer telefonu,  

b) datę otrzymania pisemnej informacji o wszczęciu procedury prowadzącej do 

skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, 

c) uzasadnienie niewypełniania obowiązków wyszczególnionych w §47 lub 

dopuszczanie się niewłaściwych zachowań opisanych w §49 Statutu Szkoły, 

d) czytelny podpis ucznia, 

e) wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 

3. Uczeń ubiegający się o poręczenie zostanie poinformowany przez członka 

Zarządu SU o terminie zebrania, na którym Jego obecność jest wskazana. 

4. Na prośbę ucznia ubiegającego się o poręczenie  w zebraniu może uczestniczyć 

Rodzic, nauczyciel lub wychowawca. 

5. Wychowawca ucznia ubiegającego się o poręczenie może na prośbę ucznia, 

wystawić pisemną opinię lub zabrać głos na zebraniu Zarządu SU. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd SU może cofnąć poręczenie udzielone 

uczniowi. 

7. O poręczenie, na podstawie którego możliwe jest uzyskanie zawieszenia 

wykonania kary, uczeń może ubiegać się tylko jeden raz w cyklu kształcenia.  

8. Decyzja Zarządu SU jest ostateczna. 
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  SAMORZĄD   UCZNIOWSKI 

To cała społeczność uczniowska 

        
 

       

Załącznik nr 1                                                                     Białystok; …………………………. 
 

 

Formularz                           

Instrukcji uzyskania poręczenia Samorządu Uczniowskiego  

w celu zawieszenia kary skreślenia z listy uczniów  

Zespołu Szkół Elektrycznych 

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 
 

 

 

Zwracam się z prośbą o poręczenie Samorządu Uczniowskiego w celu 

zawieszenia kary skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych                              

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. 

Nazwisko i imię ucznia: …………………………………………………………….… 

Klasa: …………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………….. 

Data otrzymania pisemnej informacji o wszczęciu procedury prowadzącej do 

skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku: …………… 

Uzasadnienie niewypełniania obowiązków wyszczególnionych w §47 lub 

dopuszczanie się niewłaściwych zachowań opisanych w §49 Statutu Szkoły: ………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis ucznia: 

 

……………………………..…… 


