
Regulamin przebiegu Kampanii „Rowerowy Maj 2018” 

w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń/pracownik szkoły, który we wskazanym 

przez organizatorów terminie złożył do wychowawcy lub szkolnego koordynatora zgodę 

rodziców (prawnych opiekunów)/oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów Kampanii. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują w szkole w czasie trwania Kampanii 

„Rowerowy Maj 2018”, tj. w dniach 7 – 30 maja 2018 r. 

3.  Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu oraz wszystkie inne osoby uczestniczące w tym 

projekcie. 

4. Podczas przejazdu do i ze szkoły, każdy uczestnik Kampanii powinien mieć założony kask 

chroniący głowę, a w przypadku poruszania się na rolkach, wrotkach lub deskorolce, 

dodatkowo, ochraniacze na stawy kolanowe, łokciowe i nadgarstki. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież sprzętu uczniowskiego, 

służącego do dojazdu do i ze szkoły. 

6. Szkoła wyznacza miejsca służące do pozostawienia lub przechowywania sprzętu kołowego 

w czasie trwania kampanii (teren przy wejściu głównym, szatnie). 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów – uczestników Kampanii są zobowiązani  

do przygotowania sprzętu służącego do dojazdu do i ze szkoły pod kątem sprawności  

i obowiązkowego wyposażenia – zgodnie z zapisami w Kodeksie Drogowym. 

8. Szkoła zaleca żeby rodzice, wspólnie z dziećmi opracowali trasę przejazdu, uwzględniając 

ścieżki rowerowe, przejścia przez jezdnię, itp. w celu zapewnienia maksimum 

bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 

9. Do zapoznania uczniów z postanowieniami zawartymi w regulaminie zobowiązani są 

wszyscy wychowawcy/wychowawcy wspomagający. 

10. Szkolny koordynator Kampanii zapoznaje z regulaminem rodziców uczniów, którzy są 

uczestnikami Kampanii za pośrednictwem modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym. 



Odczytanie wiadomości przez rodziców jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 

11. Przed rozpoczęciem Kampanii wszyscy wychowawcy/wychowawcy wspomagający klas,  

w których przynajmniej jeden uczeń zgłosił swój udział w Kampanii, zobowiązani są  

do przeprowadzenia godziny wychowawczej nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas 

jazdy na rowerze, hulajnodze, na rolkach, wrotkach lub deskorolce. 

12. Uczniowie potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem własnoręcznym 

podpisem. 

 

II. Wejście/wyjście do/ze szkoły 

 

1. Na czas trwania Kampanii w SP 24 obowiązywać będą następujące zasady dotyczące 

wchodzenia/wychodzenia do/z budynku szkolnego: 

 1) Uczniowie, którzy nie uczestniczą w Kampanii wchodzą/wychodzą do/z budynku 

 szkoły od strony boisk. 

 2) Uczniowie, którzy uczestniczą w Kampanii wchodzą/wychodzą do/ze szkoły od 

 strony wejścia głównego (klasy 0-3 SP) lub przez szatnię (klasy IV – VII oraz klasy II III 

 Gim). 

2. Na teren budynku szkolnego uczniowie mogą wejść wyłącznie w zwykłym obuwiu, tzn. nie 

wolno im wchodzić do szkoły w rolkach, wrotkach i innym tego typu sprzęcie. Przy 

wychodzeniu z budynku szkoły obowiązuje taka sama zasada, zatem uczeń musi mieć przy 

sobie obuwie na przebranie i założyć je przed wejściem do budynku szkolnego. Rolki, wrotki 

itp. zakłada dopiero po opuszczeniu budynku szkolnego. 

3. Uczniom nie wolno wnosić do budynku szkoły rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek  

i wrotek w inny sposób niż opisany w rozdziale III regulaminu. 

 

III. Zasady dotyczące przechowywania sprzętu służącego do dojazdu do/ze szkoły 

 

1. Na czas trwania Kampanii obowiązują następujące zasady dotyczące pozostawiania  

na terenie szkolnym sprzętu służącego do dojazdu do/ze szkoły: 

 1) uczniowie klas 0 – 3 SP 24 pozostawiają rowery i hulajnogi przed wejściem 

 głównym do szkoły. Przyczepiają rowery lub hulajnogi do stojaków rowerowych,  



 do płotu, ewentualnie do poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych; każdy 

 rower lub hulajnoga przypinany jest osobno; sprzęt typu: rolki, wrotki i deskorolki, 

 kask i ochraniacze uczniowie wnoszą do budynku szkolnego, uprzednio zapakowując 

 go do torby lub worka i pozostawiają w sali lekcyjnej; 

 2) uczniowie klas IV – VII oraz klas II i III Gim. 24 wchodzą do budynku szkolnego przez 

 szatnie, zostawiając w nich wszelki sprzęt służący do dojazdu do szkoły. Sprzęt typu: 

 rolki, wrotki i deskorolki, kask i ochraniacze uczeń ma obowiązek zapakować do torby 

 lub worka. Uczniowie, którzy posiadają w budynku szkoły szafki mogą schować 

 zapakowane w worki lub torby rolki, wrotki, deskorolki, kask i ochraniacze do szafek 

 (zamiast zostawiać je w szatni). 

2. W czasie Kampanii w szatni szkolnej obowiązują następujące zasady dotyczące 

przyjmowania sprzętu uczniowskiego służącego do dojazdu do/ze szkoły: 

 1) wnoszony do szatni sprzęt uczniowski typu: rowery, hulajnogi, deskorolki, rolki, 

 wrotki itp. musi być podpisany przez ucznia lub jego rodziców (imię, nazwisko, klasa); 

 jeżeli sprzęt zapakowany jest do torby lub worka – podpis widnieje na opakowaniu; 

 2) uczniowie wchodzą do szatni pojedynczo i stosują się do poleceń osób 

 obsługujących szatnię (nauczyciele, pracownicy obsługi, wyznaczeni uczniowie klas 

 starszych); 

 3) Osoba obsługująca szatnię wydaje uczniowi numerek i taki sam numerek 

 umieszcza przy pozostawionym przez danego ucznia sprzęcie; 

 4) obsługa szatni umieszcza sprzęt w odpowiednich „boksach” lub wskazuje uczniowi 

 konkretne miejsce, w którym powinien on pozostawić swój sprzęt; 

 5) proces przyjmowania sprzętu do przechowania nadzoruje nauczyciel dyżurujący. 

3. W czasie Kampanii uczniowie, którzy w niej nie uczestniczą, ale danego dnia przyjadą do 

szkoły na rowerze, hulajnodze, rolkach, itp., stosują się do tych samych zasad, które 

obowiązują uczestników Kampanii. 

4. Podczas odbioru sprzętu z szatni obowiązują następujące zasady: 

 1) uczeń schodzi do szatni schodami przy sali nr 9 (parter), nr 20 (I piętro) lub przy sali 

 nr 32 (II piętro); 

 2) uczeń stosuje się do poleceń osób obsługujących szatnię i dyżurujących nauczycieli; 

 3) uczeń podaje osobie obsługującej szatnię numerek i podaje swoje imię, nazwisko i 

 klasę i cierpliwie czeka na wydanie sprzętu; 

 4) proces odbierania sprzętu nadzoruje nauczyciel dyżurujący. 



5. Podczas wychodzenia z budynku szkoły (szatni) ze sprzętem służącym do dojazdu do i ze 

szkoły, uczeń zachowuje szczególną ostrożność i nie niszczy mienia szkoły (wychodzi 

pojedynczo, uwzględnia ruch innych osób, dba o bezpieczeństwo swoje, innych osób oraz 

swoich rzeczy; nie niszczy drzwi wejściowych, ścian itp.) 

 

IV. Wejście/zejście do szatni 

 

1. Wejść do szkoły przez szatnię może tylko uczestnik Kampanii w celu przechowania sprzętu 

służącego do przejazdu do/ze szkoły oraz inny uczeń, który danego dnia przyjechał do szkoły 

na sprzęcie kołowy. 

2. Uczeń może zejść do szatni wyłącznie po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem lekcji swojej 

klasy i tylko po odbiór pozostawionego wcześniej sprzętu. 

3. W czasie lekcji szkolnych (od rozpoczęcia lekcji pierwszej do zakończenia lekcji ostatniej) 

wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w szatni. 

 

V. Korzystanie ze sprzętu na kołach w czasie lekcji szkolnych i przerw 

 

1. W czasie trwania Kampanii, na terenie szkolnym (boiska, budynek szkoły) wszystkich 

uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania ze sprzętu na kołach w godz. 7 - 16. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Za naruszenie zasad niniejszego regulaminu przez uczestnika Kampanii karą jest 

wykluczenie z udziału w Kampanii i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym  

oraz powiadomienie rodziców. 

2. W czasie kampanii wobec wszystkich uczniów szkoły mają zastosowanie wszystkie 

regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz praw i obowiązków ucznia obowiązujące  

w szkole, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

dyrektor szkoły 

(-) Ewa Wronkowska 



 

 


