
Strona 1 z 2 

REGULAMIN NOSZENIA IDENTYFIKATORÓW  
W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH  

IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA’56 W POZNANIU 
 

 
Postanowienia ogólne 

 

Regulamin określa podstawowe zasady wydawania oraz stosowania identyfikatorów 

uprawniających do wejścia na teren Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego 

Czerwca ’56 w Poznaniu. 

Noszenie identyfikatora obowiązuje uczniów Technikum Ekonomiczno – Handlowego, XXXI 

Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4.  

Obowiązek posiadania identyfikatora jest uregulowany §71 Statutu Zespołu Szkół Handlowych. 

Identyfikator, obok legitymacji szkolnej, jest dokumentem poświadczającym przynależność do 

społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 

w Poznaniu.  

Celem wprowadzenia identyfikatorów jest identyfikacja uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa 

w szkole oraz uniemożliwienie poruszania się po szkole osób do tego nieupoważnionych. 

 

§1 

Identyfikator szkolny zawiera następujące dane: 

1. zdjęcie ucznia, 

2. imię i nazwisko ucznia, 

3. logo i nazwę szkoły, 

4. symbol klasy i rok rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół Handlowych. 

 

§2 

Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek posiadania identyfikatorów (bez względu na to czy 

jest to przerwa czy lekcja). 

 

§3 

Uczeń zobowiązany jest nosić identyfikator w miejscu widocznym, na otrzymanej ze szkoły 

smyczy, zawieszony na szyi, przez cały czas pobytu w szkole (za wyjątkiem zajęć wychowania 

fizycznego i innych zajęć sportowych). Identyfikator nie może być zakryty odzieżą wierzchnią lub 

innymi rzeczami. 

 

§4 

Zakrywanie identyfikatora będzie traktowane jak brak identyfikatora. 

 

§5 

Uczeń może zdjąć smycz z identyfikatorem podczas lekcji za zgodą nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia. Identyfikator należy położyć w widocznym miejscu na szkolnej ławce. 

 

§6 

Pierwszy identyfikator wyrabiany jest na koszt Rady Rodziców. W wypadku zniszczenia lub 

zgubienia identyfikatora uczeń ponosi koszty wyrobienia nowego – 20zł, wymiana smyczy – 10 zł. 

W takim przypadku uczeń dokonuje wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców (nr konta: 

74 1020 4027 0000 1302 0031 4104, w tytule: opłata za identyfikator/smycz, imię i nazwisko 

ucznia oraz klasa), przekazując dowód wpłaty wychowawcy klasy. 
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§7 

Uczeń zostanie wpuszczony na teren szkoły wyłącznie po okazaniu identyfikatora. 

 

§8 

W przypadku braku identyfikatora uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do sekretariatu 

uczniowskiego, aby pobrać identyfikator zastępczy. W tym celu przedstawia pracownikowi 

sekretariatu swoją legitymację uczniowską, a następnie wpisuje się do rejestru wydawanych 

identyfikatorów – data, godzina wypożyczenia, imię i nazwisko, klasa oraz podpis. Uczeń oddaje 

identyfikator zastępczy po zakończeniu swoich zajęć w tym dniu, odnotowując godzinę oddania 

i składając swój podpis. Jeżeli zakończenie zajęć przypada po godzinach pracy sekretariatu, 

identyfikator należy oddać następnego dnia niezwłocznie po przybyciu do szkoły. 

Bezpośrednio po odebraniu identyfikatora zastępczego, uczeń wysyła przez e-dziennik 

wiadomość do wychowawcy klasy, że porusza się po szkole bez spersonalizowanego 

identyfikatora. Brak zgłoszenia tego faktu wychowawcy, może skutkować ukaraniem przez 

wychowawcę karą statutową: nagany wychowawcy klasy. 

 

§9 

Brak identyfikatora u ucznia, wychowawca odnotowuje w uwagach w e-dzienniku i uwzględnia 

w śródrocznej i rocznej ocenie zachowania, w ramach kategorii odpowiedzialność. Uczeń ma 

prawo, bez konsekwencji, zapomnieć identyfikatora ze smyczą trzy razy w danym roku szkolnym. 

 

§10 

Uczeń ma obowiązek dbać o czytelność identyfikatora. Zamieszczanie dodatkowych informacji 

na identyfikatorze traktowane jest jako jego umyślne zniszczenie. 

 

§11 

Każdy nauczyciel zobowiązany jest do kontrolowania identyfikatorów. 

 

§12 

Każdy uczeń zobowiązany jest do okazania identyfikatora każdemu pracownikowi szkoły. 

 

§13 

Wychowawca klasy systematycznie, podczas lekcji wychowawczej dokonuje kontroli 

wywiązywania się uczniów z realizacji obowiązku noszenia identyfikatora. Podsumowuje liczbę 

dotychczasowych braków oraz informuje o ich wpływie na ocenę śródroczną i roczną zachowania.  

 

§14 

Sfałszowanie identyfikatora, zmiana danych lub udostępnianie identyfikatora osobom trzecim 

(szczególnie spoza szkoły) stanowi przesłankę dla zastosowania kary skreślenia, bez 

wcześniejszego stosowania kar niższego rzędu, zgodnie z §94 ust. 10.7, 10.11 Statutu Zespołu 

Szkół Handlowych. 
 

§15 

W przypadku braku promocji do klasy programowo wyższej uczeń winny jest wyrobić nowy 

identyfikator z symbolem klasy, do której zostanie przypisany. 

 

§16 

Identyfikator podlega zwrotowi, na koniec nauki w szkole, do wychowawcy. 

 

§17 

Wszystkie nieprzewidziane niniejszym regulaminem sytuacje rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 


