Regulamin korzystania z parkingu szkolnego
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W TORUNIU
1. Drogi wjazdowe i parkingi na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu są "strefą ruchu"
w rozumieniu ustawy "Prawo o ruchu drogowym" , dlatego obowiązują wszystkich użytkowników
przepisy Kodeksu Drogowego.
2. Parking jest terenem Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu i korzystać z niego można tylko
w godzinach pracy szkoły.
3. Parkowanie pojazdów odbywa się zgodnie z podziałem:
a) miejsca dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości - przy głównym wejściu szkoły oraz
wejściu do warsztatów szkolnych i parkingu wewnętrznym na dziedzińcu
b) miejsca dla uczniów - na parkingu przy - i za salą gimnastyczną
4. Z parkingu mogą korzystać tylko ci uczniowie, którzy uzyskali zezwolenie na parkowanie od
Dyrektora szkoły.
a) żeby uzyskać zezwolenie, należy wypełnić wniosek dostępny w sekretariacie szkoły,
b) w przypadku zmiany pojazdu należy uzyskać nowe zezwolenie do korzystania z parkingu
szkolnego,
c) zezwolenie na wjazd na teren szkoły wydawany jest na okres - do końca danego roku
szkolnego,
d) po uzyskaniu zezwolenia uczeń otrzymuje kartę parkingową z numerem identyfikacyjnym,
e) kartą parkingową należy umieścić wewnątrz samochodu, w miejscu widocznym przez jego
przednią szybę,
f) dyrektor może upoważnić pracownika szkoły do kontroli zezwolenia na parkowanie
i ustalenia właściciela pojazdu,
g) w przypadku łamania zasad zawartych w niniejszym regulaminie Dyrektor może
cofnąć zezwolenie na parkowanie na terenie szkoły i wydać bezwzględny zakaz wjazdu na
teren szkoły na czas określony lub nieokreślony, w zależności od wagi przewinienia.
5. Użytkownicy szkolnych parkingów są zobowiązani do:
a) przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
b) niestwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu (pojazdów i pieszych),
c) do poruszania się pojazdem mechanicznym z prędkością do 20km. na godz.,
d) nieprzebywania w samochodzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych,
e) niewyjeżdżania samochodem poza teren ZSS w godzinach zajęć lekcyjnych i przerw bez
uzyskania odpowiedniego zezwolenia od wychowawcy, a w razie jego nieobecności
- wicedyrektora szkoły,
f) parkowania tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
6. Na terenie parkingów zabronione jest (zgodnie ze statutem szkoły):
a) palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających,
b) sprzedawanie, kupowanie środków odurzających,
c) zaśmiecanie terenów,
d) zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie
z parkingu.
e) działanie niezgodne z przepisami bhp i ppoż.
7. Parkingi są niestrzeżone, szkoła więc nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zdarzenia losowe
czy uszkodzenia pojazdu oraz rzeczy w nim pozostawione.
8. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
9. Podmioty wynajmujące mogą korzystać z parkingu szkoły na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie (z wyłączeniem pkt. 4 dotyczącego zezwolenia na wjazd).
10. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2019r.

