
 

Regulamin noszenia identyfikatorów przez osoby przebywające na terenie 

Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Monika Gierszon nie 

posiadającego statusu ucznia 

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o: 

- Szkole – należy przez to rozumieć Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku Monika 

Gierszon, 

- Odwiedzającym – należy przez to rozumieć osobę przebywającą na terenie Morskiej Szkoły 

Podstawowej w Gdańsku Monika Gierszon nie posiadającego statusu ucznia, 

- zajęciach lekcyjnych – należy przez to rozumieć czas, w którym pracuje Świetlica Szkolna, 

czyli 07:00 – 17:00, 

- identyfikatorze – należy przez to rozumieć dokument uprawniający do przebywania na 

terenie Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Monika Gierszon osobom nie 

posiadającym statusu ucznia,  

 - identyfikatorze imiennym – należy przez to rozumieć identyfikator wydany dla konkretnej 

osoby wykonany według określonego szablonu przez sekretariat Szkoły, 

- szablonie identyfikatora – należy przez to rozumieć wzór identyfikatora zaakceptowany 

przez Dyrekcję Szkoły oraz Radę Rodziców,  

- identyfikatorze „Gość” – należy przez to rozumieć identyfikator, wykonany według 

określonego szablonu przez sekretariat Szkoły, możliwy do pobrania u Portiera po 

wcześniejszym wpisaniu się do Księgi Gości, w przypadku braku identyfikatora imiennego, 

 - Księdze Gości – należy przez to rozumieć księgę dostępną w Portierni, w której należy 

wpisać: imię, nazwisko, pesel osoby nie posiadającej identyfikatora imiennego a chcącej 

wejść na teren Szkoły oraz jej czytelny podpis potwierdzający zwrot identyfikatora, 

- Portiernii – należy przez to rozumieć punkt, w którym przebywa Portier.  

      

Postanowienia Regulaminu: 

1. Każda osoba przebywająca na terenie Szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych 

zobowiązana jest do posiadania identyfikatora. 

2. Identyfikatory imienne są wydawane przez Sekretariat Szkoły na wniosek osoby 

zainteresowanej po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.  

3. Koszt identyfikatora imiennego jest ustalany na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 



w aktualnym roku szkolnym, najpóźniej do końca września odpowiedniego roku szkolnego. 

4. W przypadku braku ustalonej aktualnej stawki, obowiązują stawki z zeszłego roku 

szkolnego. 

5. W przypadku braku identyfikatora imiennego przed wejściem na teren Szkoły należy 

w Portierni Szkoły pobrać identyfikator „Gość”. 

6. Identyfikatory „Gość” są wyrabiane na koszt Szkoły. 

7. Wydanie identyfikatora  „Gość” będzie miało miejsce po wcześniejszym wpisaniu się 

do Księgi Gości. 

8. Wpisując dane osobowe do Księgi Gości osoba pobierająca identyfikator „Gość” 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Administratorem danych z Księgi Gości jest Dyrekcja Szkoły. 

10. Identyfikator „Gość” należy zwrócić do Portierni Szkoły przed opuszczeniem Szkoły. 

11. Zwrot identyfikatora musi być potwierdzony podpisem w Księdze Gości.  

12. Odwiedzający zobowiązany jest pokazać identyfikator imienny przy wejściu do 

Szkoły. 

13. Odwiedzający zostanie wpuszczony na teren Szkoły WYŁĄCZNIE PO OKAZANIU 

IDENTYFIKATORA imiennego lub „Gość”. 

14. Identyfikator powinien być zawieszony na szyi Odwiedzającego przez cały czas 

pobytu w Szkole.  

15. Identyfikator nie może być zakryty odzieżą wierzchnią lub innymi rzeczami.  

16. Zakrywanie identyfikatora będzie traktowane jako jego brak. 

17. Odwiedzający zobligowany jest o dbanie o czytelność identyfikatora. Zamieszczanie 

dodatkowych informacji na identyfikatorze powoduje jego unieważnienie. 

18. W wypadku zniszczenia lub zagubienia identyfikatora imiennego Odwiedzający 

zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o tym fakcie sekretariat Szkoły. 

19. Odwiedzający ponosi koszty wyrobienia nowego dokumentu – według cennika 

ustalonego na początku roku szkolnego. Do czasu uzyskania nowego identyfikatora 

imiennego – odwiedzający - korzysta z identyfikatora „Gość” – według procedury pobrania 

identyfikatora „Gość”. 

20. Nauczyciele lub inni pracownicy Szkoły mają prawo sprawdzić identyfikator 

wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły. 

21. Za podrabianie identyfikatora, zmianę danych, przerabianie i umieszczanie danych 

niezgodnych za stanem faktycznym oraz udostępnianie go osobom trzecim (szczególnie spoza 

Szkoły) grozi kara określona w Kodeksie Karnym. 



22. Wszystkie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem sytuacje rozstrzyga Dyrektor 

Szkoły. 

23. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania z Regulaminem rodziców uczniów. 

24. Informacja o konieczności posiadania identyfikatora imiennego lub „Gość” na terenie 

Szkoły oraz w przypadku jego braku zakazu wejścia na teren Szkoły powinna znajdować się 

na wejściowych drzwiach Szkoły. 

25.  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 




