
Regulamin wjazdu i parkowania na terenie Technicznych 

Zakładów Naukowych w Częstochowie 

 
1. Drogi i parkingi (plac samochodowy dla uczniów) na terenie Technicznych 

Zakładów Naukowych (TZN) są „strefą ruchu” w rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu 

drogowym” i obowiązują na nich przepisy Kodeksu Drogowego.  

2. Szkolny plac samochodowy jest terenem szkoły i posiada 40 miejsc 

parkingowych. Uczniowie mogą z niego korzystać po uzyskaniu zezwolenia. W tym 

celu należy ze strony pobrać wzór wniosku, wypełnić go i złożyć w sekretariacie 

młodzieżowym szkoły.  

3. Zezwolenie na wjazd na teren TZN wydawane jest na dany rok szkolny (wzór 

wniosku do pobrania w sekretariacie – pokój 49) Odpłatność za kartę parkingową 

wynosi 5 zł. Karty parkingowe wydaje się raz w roku – w miesiącu wrześniu. 

O przyznaniu zezwolenia wg opracowanych kryteriów (Załącznik 1) decyduje 

komisja ds. miejsc postojowych dla uczniów. Uczeń otrzymuje kartę postojową, która 

uprawnia go do korzystania ze szkolnego placu samochodowego.   

4. Inne osoby, niezwiązane z pracą lub zamieszkiwaniem na terenie TZN, 

wjeżdżając na teren szkoły bez zezwolenia, zobowiązane są podać cel wizyty oraz 

dane niezbędne do ewidencji osób przebywających na terenie szkoły.  

5. Uczniowie szkoły mogą korzystać ze szkolnego placu samochodowego po 

spełnieniu określonych warunków:  

a. uzyskanie zezwolenia na wjazd na teren TZN oraz karty postojowej 

b. uiszczenie 5 zł opłaty za kartę parkingową 

c. umieszczanie karty postojowej w miejscu umożliwiającym identyfikację 

pojazdu i osoby kierującej (deska rozdzielcza pojazdu),  

d. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Statutu Szkoły i niniejszego 

regulaminu,  

e. nie stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu (pojazdów i 

pieszych),  

f. w przypadku zmiany pojazdu przez ucznia obowiązkowe jest zgłoszenie 

zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu w pokoju 225,  

g. parkowanie wyłącznie w miejscu wyznaczonym czyli na uczniowskim placu 

parkingowym 



h. bezwzględny zakaz parkowania na oznaczonych miejscach parkingowych 

przeznaczonych dla pracowników szkoły,  

i. na terenie TZN wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 10 km/h,  

j. zakaz przebywania w samochodzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych oraz 

podczas przerw 

k. zakaz słuchania głośnej  muzyki, przeszkadzającej w prowadzeniu zajęć 

lekcyjnych 

ł. samochód osobowy w pojęciu regulaminu TZN to pojazd zajmujący jedno 

standardowe miejsce parkingowe 

6. Na terenie szkolnego placu samochodowego 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.  

7. W przypadku łamania zasad zawartych w niniejszym regulaminie Dyrektor cofa 

wydane wcześniej zezwolenie na wjazd na teren TZN oraz informuje rodziców. 

Uczniowi łamiącemu regulamin udzielana jest nagana dyrektora oraz bezwzględny 

zakaz wjazdu samochodem lub motocyklem na teren TZN do końca przebiegu 

kształcenia.  

8. 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.  

9. Wyłącza się odpowiedzialność Szkoły z tytułu szkód komunikacyjnych 

i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.  

10. 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.).  

11. W ostatnim dniu roku szkolnego karty postojowe tracą ważność.  



12. Uzyskanie zgody na wjazd i parkowanie na teren Technicznych Zakładów 

Naukowych  jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 



                                                                                                 Częstochowa, dnia …………..…………………  
..................................................................................................... 
/ Numer ewidencyjny ucznia/  
 
..................................................................................................... 
/ Imię i Nazwisko /  
 
..................................................................................................... 
/Adres/  
 
..................................................................................................... 
/Klasa - wychowawca/  
 
..................................................................................................... 
/liczba opuszczonych godzin w poprzednim roku szkolnym/ 
 
..................................................................................................... 
/ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym/ 
 
..................................................................................................... 
/posiadam orzeczenie o niepełnosprawności – wpisz TAK lub NIE/ 
 
 
 

        Dyrektor  
      Technicznych Zakładów Naukowych  
        w Częstochowie 
 

PODANIE 

 
 Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wjazd samochodu osobowego:  

marki…………………………………………………………………, o numerze rejestracyjnym …………….....……..…..… 

na teren TZN w roku szkolnym ………………................... .  

Dojeżdżam z miejscowości ………………………………………………………………………………………….  

(ilośd kilometrów)....................................... Inne okoliczności przyznania karty 

parkingowej................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest „Regulamin wjazdu i parkowania na terenie TZN” i 

będę stosował/a się bezwzględnie do jego zapisów.  

 

                         ……………………………………  
                                                   /podpis ucznia/  

 

 

Opinia  wychowawcy...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

Decyzja komisji............................................................................................................................................................... 

 


