
 

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 

ul. Mościckiego 4    09-400 Płock       tel./fax.: (024) 366-03-80/81      e-mail:budowlanka@budowlanka.net 

REGULAMIN NOSZENIA IDENTYFIKATORÓW PRZEZ UCZNIÓW 

Identyfikator    to    dokument    poświadczający    przynależność    do    społeczności    

uczniowskiej ZSB nr 1 w Płocku. 

Jego celem jest uniemożliwienie poruszania się po szkole osób do tego 

nieupoważnionych. 

 

1. Uczeń zobowiązany jest nosić identyfikator zawieszony na szyi w sposób 

umożliwiający identyfikację ucznia, przez cały czas pobytu w szkole oraz w 

czasie wyjść organizowanych przez szkołę.  

2. Identyfikator ma służyć uczniowi przez cały cykl nauki w Zespole Szkół 

Budowlanych nr 1 w Płocku. 

3. Identyfikator stanowi własność szkoły. 

4. Nieposiadanie identyfikatora przy wejściu do budynku powoduje 

skierowanie ucznia do sekretariatu szkoły w celu wydania identyfikatora 

zastępczego. 

5. Uczeń zobowiązany jest do dbania o czytelność identyfikatora. Zabrania się 

dopisywania i dorysowywania treści, kolorowania, modyfikowania i noszenia 

identyfikatora w miejscu utrudniającym identyfikację ucznia.  

6. Każdy pracownik szkoły ma prawo kontrolować posiadanie i noszenie przez 

uczniów identyfikatorów. Uczeń zobowiązany jest do okazania identyfikatora na 

polecenie każdego pracownika szkoły. 

7. Pierwszy identyfikator wydany jest uczniom bezpłatnie. W wypadku 



zniszczenia lub zgubienia identyfikatora uczeń/użytkownik ponosi koszty 

wyrobienia nowego identyfikatora w wysokości 10 zł. W  czasie 

wyrabiania nowego identyfikatora uczeń korzysta z identyfikatora 

zastępczego. W przypadku zniszczenia identyfikatora przez osobę trzecią, 

osoba trzecia pokrywa koszt wyrobienia nowego identyfikatora w 

wysokości 10 zł. Wpłaty za wyrobienie nowego identyfikatora kierowane 

będą na konto Rady Rodziców. 

8.  Identyfikator zastępczy wydaje sekretariat szkoły na jeden dzień po 

dokonaniu wpisu do ewidencji oraz po pozostawieniu przez ucznia 

legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

ucznia. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu identyfikatora zastępczego po 

zakończeniu lekcji. Dokument pozostawiony w sekretariacie szkoły 

zostanie oddany uczniowi po zwróceniu identyfikatora zastępczego.  

9. Za brak identyfikatora, podrabianie identyfikatora, zmianę danych, 

przerabianie i umieszczanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz 

udostępnianie osobom trzecim (w szczególności osobom spoza szkoły) grozi 

kara zgodna z postanowieniami § 55 Statutu szkoły. 

10. Punkty dodatnie i ujemne za noszenie lub nienoszenie identyfikatora reguluje § 

55 Statutu szkoły.  

11.Identyfikator podlega zwrotowi w dniu zakończenia roku szkolnego do 

wychowawcy. 

12. Wszystkie nieprzewidziane sytuacje w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

Dyrektor Szkoły. 

13. Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania z regulaminem uczniów i 

ich rodziców, a także odnotowania tego faktu w dzienniku elektronicznym. 

14. Regulamin obowiązuje od 14.11.2016r. 

 

REGULAMIN I PROCEDURY MOGĄ ULEC ZMIANIE W 

ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB PLACÓWKI PO KONSULTACJI Z 

SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM, RADĄ RODZICÓW, RADĄ 

PEDAGOGICZNĄ. 


