Zespół Szkół nr 6
w Płocku

Regulamin
noszenia identyfikatorów
przez uczniów

Zespół Szkół nr 6 w Płocku

Regulamin noszenia identyfikatorów przez uczniów:
1. Na terenie szkoły uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 w Płocku zobowiązani są do noszenia
identyfikatora (podczas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych). Identyfikator pełni również
funkcję karty zbliżeniowej do otwierania głównych drzwi wejściowych szkoły. Drzwi wejściowe
będą zamknięte w godzinach 7.00 – 16.00.
2. Uczeń zobowiązany jest nosić identyfikator w miejscu widocznym, na otrzymanej ze szkoły
smyczy, zawieszony na szyi, przez cały czas pobytu w szkole.
3. Pierwszy identyfikator wydany jest na koszt szkoły. W wypadku zniszczenia lub zgubienia
identyfikatora uczeń ponosi koszty wydania nowego – 10zł. Wpłaty należy dokonać na konto
rady rodziców.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do kontrolowania posiadania identyfikatorów.
5. Każdy uczeń zobowiązany jest do okazania identyfikatora na żądanie każdemu pracownikowi
szkoły.
6. Za fałszowanie identyfikatora, umieszczanie na nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym
oraz udostępnianie go osobom trzecim grozi kara przewidziana przez Statut Szkoły.
7. Jeśli uczeń zapomni identyfikatora, ma obowiązek zgłosić się do portierni szkoły
po „identyfikator zastępczy”.
8. „Identyfikator zastępczy” wydawany jest na czas trwania lekcji po okazaniu legitymacji szkolnej
lub potwierdzeniu tożsamości przez nauczyciela. Identyfikator zastępczy ważny jest tylko jeden
dzień. Fakt pobrania i zwrotu „identyfikatora zastępczego” odnotowywany jest w zeszycie pod
nazwą „Identyfikatory zastępcze”.
9. Uczeń ma obowiązek zwrócić „identyfikator zastępczy” do portierni szkoły przed opuszczeniem
szkoły w dniu, w którym pobrał identyfikator.
10. Uczeń ma prawo bez konsekwencji, zapomnieć identyfikatora 3 razy w danym semestrze. Jeśli
sytuacja zdarzy się więcej niż trzy razy, uczeń będzie miał obniżoną ocenę ze sprawowania
o jedną. W przypadku notorycznego braku identyfikatora grożą kary przewidziane przez
Statut Szkoły.
11. Jeżeli uczeń zgubi identyfikator, ma obowiązek zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.
12. Identyfikator podlega zwrotowi na koniec roku szkolnego do wychowawcy.
13. Wszystkie nieprzewidziane niniejszym regulaminem sytuacje rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
14. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania z regulaminem uczniów i ich rodziców, a także
odnotowania tego faktu w dzienniku elektronicznym.
15. Regulamin obowiązuje od 19.11.2018.

