
UCHWAŁA NR  …………….. /2017 

RADY GMINY NADARZYN 

z ………………………. r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie,  

ul. Żółwińska 41 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 17, art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 147 ust. 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60),  

w związku z wejściem w życie porozumienia nr 95/B/2013 (150/2017)  zawartego z Powiatem 

Pruszkowskim w dniu 23 lutego 2017 r., uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku nr 2 do uchwały nr XXIX.356.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 marca 2017 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) naganę pisemną w wpisem do dziennika; 

2) pisemne powiadomienie rodziców; 

3) zawieszenie w przywilejach ucznia.” 

2. § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być skreślony z 

listy uczniów szkoły przez Dyrektora Liceum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w 

następujących przypadkach: 

1) umyślnego i nagannego działania przynoszącego znaczną szkodę szkole, społeczności 

klasowej, innym uczniom, nauczycielom lub innym pracownikom szkoły; 

2) fałszowania lub niszczenia dokumentów szkolnych; 

3) używania środków odurzających lub nakłaniania do tego innych; 

4) spożywania alkoholu na terenie szkoły lub przebywania na jej terenie w stanie 

nietrzeźwym; 

5) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej, kradzieży mienia; 

6) popełnienia wykroczeń zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych osób.” 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Nadarzyn oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Nadarzyn. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


