Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

1. Drogi i parkingi na terenie Zespołu Szkół są „strefą ruchu” w rozumieniu ustawy
„Prawo o ruchu drogowym” i obowiązują na nich przepisy Kodeksu Drogowego.
2. Szkolny parking jest terenem szkoły. Uczniowie mogą z niego korzystać wyjątkowym
przypadkach, uzasadnionych trudnościami w dojeżdżaniu środkami komunikacji
publicznej, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Szkoły.
W tym celu należy pobrać wzór wniosku (w sekretariacie, lub ze strony WWW),
wypełnić go i złożyć w sekretariacie szkoły.
3. Zezwolenie na wjazd na teren ZSP nr 3 wydawane jest na dany rok szkolny.
4. Uczniowie szkoły mogą korzystać z przyszkolnego parkingu pod następującymi
warunkami:
a) uzyskanie zezwolenia na wjazd na teren ZSP nr 3,
b) umieszczanie karty parkingowej w miejscu umożliwiającym identyfikację
pojazdu i osoby kierującej (deska rozdzielcza pojazdu),
c) przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Statutu Szkoły i niniejszego
regulaminu,
d) nie stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu (pojazdów i pieszych),
e) w przypadku zmiany pojazdu przez ucznia obowiązkowe jest uzyskanie nowej
karty parkingowej,
f) parkowanie wyłącznie w miejscu wyznaczonym, tzn. na placu za salą
gimnastyczna,
g) zakaz przebywania w samochodzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych oraz
podczas przerw,
h) zakaz wyjeżdżania samochodem poza teren szkoły w godzinach zajęć
lekcyjnych bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia dyrektora,
wicedyrektora lub działających pod ich nieobecność psychologa i pedagoga
szkolnego.
5. Na terenie parkingu zabronione jest :
a) palenie tytoniu,
b) spożywanie alkoholu,
c) zaśmiecanie,
d) działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,
e) zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie
z parkingu.
6. W przypadku łamania zasad zawartych w niniejszym regulaminie Dyrektor cofa
wydane wcześniej zezwolenie na wjazd na teren szkoły, informuje rodziców oraz w
przypadku ZSZ/BS zakład pracy.

UCZNIOWI ŁAMIĄCEMU REGULAMIN UDZIELANA JEST NAGANA DYREKTORA
SZKOŁYORAZ BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WJAZDU SAMOCHODEM NA TEREN SZKOŁY
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
działania sił przyrody (powódź, gradobicie, huragan, piorun) kradzieży (włamania,
rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie
parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich
wyposażenie.
8. Wyłącza się odpowiedzialność Szkoły z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych
dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd
lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z
tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu
(wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.)
10. W ostatnim dniu roku szkolnego karty parkingowe tracą ważność, a u uczniów klas
maturalnych w dniu rozdania świadectw ukończenia szkoły.
11. Wjazd na teren parkingu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Krotoszyn, dnia ……………………………………….

……………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
adres zamieszkania

……………………………………………………………………
Klasa

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II
w Krotoszynie

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wjazd oraz parkowanie samochodu osobowego:

………………………………………………………………………………………..
marka

…………………………………………………………………………………........
kolor

…………………………………………………………………………………………
numer rejestracyjny

na teren ZSP nr 3, w roku szkolnym …………………… / ……………………
Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest „Regulamin wjazdu i parkowanie na terenie ZSP nr 3 „ i będę
stosował/a się do jego zapisów.
……………………………………………………………..
/czytelny podpis ucznia /

