
 

ZARZĄDZENIE NR    14/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego pozostawiania  

sprzętu mobilnego (rowery, hulajnogi, wrotki, deskorolki)  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku  

 

Na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1604)  zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadza się Regulamin dotyczący pozostawiania sprzętu mobilnego (rowery, hulajnogi, wrotki, 

deskorolki) na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku. Treść Regulaminu 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor szkoły. 

§3 

Zobowiązuje się uczniów, rodziców uczniów oraz pracowników szkoły do zapoznania z treścią Regulaminu 

i przestrzegania jego postanowień. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Eliza Ogorzała 

-/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 16 w Płocku  

Nr 14/2022 z dnia 29.04.2022 r.                

Regulamin dotyczący pozostawiania sprzętu mobilnego  

(rowery, hulajnogi, wrotki, deskorolki)  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku 

 

I. Miejsca parkingowe dla rowerów 

1. Miejsca parkingowe dla rowerów są własnością Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w 

Płocku. Szkoła oferuje 38 stojaków parkingowych dla rowerów, które znajdują się po lewej stronie przed 

wejściem głównym do budynku od strony ul. Tysiąclecia. 

2. Parking rowerowy czynny jest w godzinach od 7
00

 do 16
00

. 

3. Z miejsc parkingowych mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły. 

4. W czasie udziału uczniów w ogólnopolskiej akcji Rowerowy Maj dopuszcza się parkowanie rowerów na 

terenie szkoły wzdłuż ogrodzenia przy placu zabaw, który znajduje się po prawej stronie przed głównym 

wejściem do szkoły. Każda klasa w tym miejscu ma wyznaczoną dodatkową przestrzeń z możliwością 

przypięcia rowerów do ogrodzenia. Za wyznaczenie w/w przestrzeni odpowiada szkolny koordynator akcji 

Rowerowy Maj wskazany przez dyrektora szkoły. 

5. Zarówno parking na rowery jak i miejsca dodatkowe udostępnione wzdłuż ogrodzenia są niestrzeżone. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież czy uszkodzenie roweru. Każdy użytkownik we własnym 

zakresie zabezpiecza rower przed kradzieżą oraz dba o jego odpowiednie oznakowanie umożliwiające 

identyfikację w przypadku kradzieży. 

6.  Parkowanie rowerów zabezpieczonych przez użytkownika indywidualnym zapięciem jest dozwolone 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.  

7. Rower należy postawić w taki sposób, aby nie utrudniał innym rowerzystom korzystania z miejsca 

parkingowego.  

8. Zabrania się wchodzenia na stojaki parkingowe i ogrodzenie oraz drzewa znajdujące się w pobliżu parkingu.  

9. Każdy użytkownik parkingu zobowiązany jest dbać o porządek w miejscu pozostawienia roweru. Śmieci 

należy wyrzucać do koszy przed wejściem do szkoły.  

10. Na terenie parkingu dla rowerów zabrania się działań niezgodnych z przepisami bhp i przeciwpożarowymi 

oraz zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających korzystanie z parkingu.  

11. Każdy użytkownik poprzez wjazd na teren miejsca parkingowego wyraża akceptację niniejszego 

regulaminu.  

II. Miejsca parkingowe dla hulajnóg i deskorolek 



1. Miejscem parkingowym dla hulajnóg i deskorolek jest patio usytuowane za salą gimnastyczną przy 

korytarzu łączącym budynek szkoły z halą sportową.  

2. Wejście na patio w celu pozostawienia hulajnogi lub deskorolki możliwe jest tylko w obecności pracownika 

obsługi. W czasie lekcji patio pozostaje zamknięte. Uczniowie mogą pozostawić swój sprzęt mobilny na 

patio przed lekcjami i odebrać go po skończonych zajęciach, jednak nie później niż do godz. 16.00. Zabrania 

się zgłaszania po odbiór sprzętu przez osoby, które nie są jego właścicielami. 

3. Z miejsc parkingowych mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły pod warunkiem pozostawiania 

sprzętu mobilnego w wyznaczonej i oznakowanej dla poszczególnych użytkowników przestrzeni na patio z 

podziałem na poszczególne ciągi klas. Za wyznaczenie w/w przestrzeni odpowiada szkolny koordynator 

akcji Rowerowy Maj wskazany przez dyrektora szkoły. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież czy uszkodzenie hulajnogi lub deskorolki. Każdy 

użytkownik we własnym zakresie dba o odpowiednie oznakowanie swojego sprzętu mobilnego 

umożliwiające identyfikację w przypadku kradzieży. 

5. Hulajnogi i deskorolki należy postawić w taki sposób, aby nie utrudniały innym korzystania z miejsca 

parkingowego. 

6. Każdy użytkownik patio zobowiązany jest dbać o porządek, śmieci zabierać z sobą i wyrzucać do 

śmietniczek usytuowanych na korytarzu. 

7. Na terenie szkoły, a w szczególności na patio zabrania się działań niezgodnych z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi oraz zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających 

korzystanie z parkingu dla hulajnóg i deskorolek. 

8. Każdy użytkownik poprzez wejście na teren szkoły z hulajnogą lub deskorolką wyraża akceptację 

niniejszego regulaminu. 

12. Sprzęt powinien być podpisany imię, nazwisko, klasa.  

 


