
REGULAMIN 

korzystania z parkingu szkolnego  

przy Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej  

we Wrocławiu 

 

1. Regulamin wprowadza się w  trosce o bezpieczeństwo uczniów przebywających na 

terenie LO nr XVII, dojeżdżających do szkoły pojazdami mechanicznymi, rowerami oraz 

pieszych. 

2. Parking jest terenem LO nr XVII, korzystać z niego można tylko w godzinach pracy 

Szkoły. 

3. Parking LO nr XVII jest niestrzeżony, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenia pojazdu oraz rzeczy w nim pozostawione będące wyposażeniem, kradzieże 

lub zdarzenia losowe.  

4. Wyłącza się odpowiedzialność Szkoły za szkody komunikacyjne i parkingowe pojazdów i 

osób korzystających z parkingu.  

5. Z parkingu mogą korzystać tylko osoby, które uzyskały zezwolenie na parkowanie od 

Dyrektora Szkoły.  

6. W celu uzyskania zezwolenia należy pobrać ze strony www.lo17.wroc.pl lub w 

sekretariacie wzór wniosku, wypełnić go i złożyć w sekretariacie Szkoły. 

7. Zezwolenie na wjazd na teren LO nr XVII wydawane jest na dany rok szkolny. W 

ostatnim dniu roku szkolnego karty parkingowe tracą ważność.  

8. Parkowanie pojazdów odbywa się zgodnie z podziałem: 

– miejsca dla nauczycieli i pracowników – przy budynku Szkoły 

– miejsca dla uczniów – na terenie byłego boiska szkolnego. 

9. Pracownicy Szkoły są upoważnieni do kontroli zezwolenia na parkowanie i ustalenia 

właściciela pojazdu.  

10. Wyjątek do wjazdu bez zezwolenia stanowi dowożenie i odbiór dziecka ze Szkoły, 

obecność na  wywiadówkach i imprezach szkolnych oraz wizyty w celu załatwianie spraw 

związanych z działalnością Szkoły.  

11. Użytkownicy parkingu szkolnego zobowiązani są do: 

a. Posiadania ważnego zezwolenia na wjazd na parking LO nr XVII;  

b. Nie stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu;  

c. Parkowania w miejscach do tego przeznaczonych;  

d. Poruszania się na terenie parkingu z prędkością nie większą niż 10 km/h;  



e. Uzyskania nowego zezwolenia do korzystania z parkingu szkolnego w przypadku 

zmiany pojazdu;  

f. Przestrzegania niniejszego regulaminu, Statutu szkoły, przepisów bhp i ppoż oraz 

ogólnych zasad ruchu drogowego.  

12. Na terenie parkingu zabrania się: 

a. Parkowania w miejscach niedozwolonych (np. drodze dojazdowej, terenach zielonych) 

oraz blokowania innych pojazdów;  

b. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;  

c. Zaśmiecania terenu.  

13. Wjazd na teren parkingu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

14. W przypadku łamania zasad zawartych w niniejszym regulaminie Dyrektor może cofnąć  

wydane zezwolenie na parkowanie.  

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


