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DOKUMENTY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ WYCHOWAWCZĄ  

ZESPOŁU SZKÓL BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 

§1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz.60 z póź. zm.). 

3. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§2 

Kultura zachowania ucznia. 

1. Uczeo przestrzega w szkole podstawowych form grzecznościowych. 

2. Uczniowie okazują należyty szacunek sobie oraz wszystkim pracownikom szkoły. Witają na 

stojąco nauczyciela rozpoczynającego lekcję (zajęcia) oraz zawsze wstają w przypadku wejścia do 

sali jakiegokolwiek  pracownika szkoły. Podczas rozmowy oraz wchodzenia do sali wyjmują ręce  

z kieszeni. 

3. Uczniowie dostosowują swój strój i wygląd do powagi miejsca, w którym przebywają: 

1) niedopuszczalne jest noszenie wyzywająco krótkich spódniczek i sukienek, szortów, butów na 

bardzo wysokich obcasach oraz bluzek na ramiączkach; 

2) bielizna osobista powinna byd zakryta; 

3) dopuszcza się jedynie delikatny, niewyzywający makijaż; 

4) fryzura powinna byd dostosowana do stroju i powagi miejsca; 

5) zabrania się promowania ubioru charakterystycznego dla subkultur i reprezentowania barw 

klubowych oraz widocznego kolczykowania z wyjątkiem uszu. 

4. Wchodząc do szkoły, uczniowie zdejmują czapki i kurtki, pozostawiają je w szatni. 

5. W czasie lekcji i zajęd telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny muszą byd wyłączone  

i schowane. 

6. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły ostrych narzędzi np. noży, scyzoryków itp. 

7. Uczeo nie może samowolnie opuszczad terenu szkoły podczas lekcji, zajęd i przerw (dotyczy to 

także przebywania w samochodach). 

8. Uczeo dba o kulturę języka, nie używa wulgarnych słów oraz gestów. 

9. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (także elektronicznych). 

10. W budynku szkolnym zabrania się siadania na parapetach i podłogach, stania w ciągach 

komunikacyjnych oraz śmiecenia. 

11. Niedozwolone jest żucie gumy na lekcjach. 

12. Konsekwencje nieprzestrzegania kultury zachowania ucznia regulują punktowe zasady 

oceniania. 

 

§3 

Zasady dotyczące noszenia identyfikatorów 

1. Uczeo zobowiązany jest do noszenia identyfikatorów na smyczy, na wierzchniej odzieży,  

w widocznym miejscu. 

2. W przypadku braku identyfikatora uczeo ma obowiązek zakupid przed lekcjami identyfikator 

zastępczy u portiera w cenie 3 zł. (kaucja zostanie zwrócona po zakooczeniu zajęd i zwróceniu 
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identyfikatora najpóźniej następnego dnia do godziny 9.00. W przeciwnym razie pieniądze 

zostaną przekazane na zakup identyfikatorów zastępczych). 

3. Identyfikator zastępczy musi zawierad imię i nazwisko ucznia, klasę oraz aktualną datę. Można 

go wykorzystad tylko jednego dnia. Dopuszcza się trzykrotne skorzystanie z identyfikatora 

zastępczego w ciągu semestru. 

4. Brak identyfikatora wpisywany jest jako uwaga w dzienniku elektronicznym lub zeszycie . 

5. Jeśli uczeo nie posiada identyfikatora zostają wyciągnięte wobec niego konsekwencje 

wynikające z punktowych zasad oceniania zachowania: 

1) za każdy brak  identyfikatora( 1 dzieo) -5 pkt. (minus 5 punktów); 

2) w przypadku próby oszukania nauczyciela (np. pokazywanie cudzego identyfikatora kserokopii 

identyfikatora zastępczego itp.) -40 pkt. (minus 40 punktów); 

3) w przypadku odmowy okazania identyfikatora np.  podczas przerwy, wyjścia do kina itp: -20 pkt. 

(minus 20 punktów);  

 

 

§4 

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły. 

1. Zapisy z monitoringu są archiwizowane na dysku twardym komputera przez okres nie dłuższy niż 

30 dni. 

2. Podgląd zapisu w uzasadnionych wypadkach udostępniony może byd Dyrekcji Szkoły, 

koordynatorowi ds. bezpieczeostwa, pedagogowi i na wniosek policji. 

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia, po obejrzeniu zapisu przez ww. osoby, zostaje sporządzona 

notatka wykorzystana do celów realizacji właściwych dla szkoły i rangi zdarzenia procedur. 

4. Po upływie 30 dni zapis na dysku zostaje automatycznie wykasowany. 

 

§5 

Postanowienia koocowe 

1. Dokument wspomagający pracę wychowawczą szkoły zostaje przyjęty przez Radę Pedagogiczną 

w drodze uchwały. 

2. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


