Co zmieniło się w ogrodzie szkolnym?
Mamy już nowy rok szkolny 2013-14. Tak wygląda nasz ogród we wrześniowy dzień.
Do tego czasu, wykonaliśmy wiele prac ogrodowych. Część z nich, jak założenie trawnika,
odbyła się przy pomocy naszych Przyjaciół z Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Na trawniku zainstalowane zostały zgrabne ławki na których można odpocząć po szkolnym
„łamaniu głowy”. Ogród jest przygotowany do odbywania w nim zajęć lekcyjnych lub
wypoczynku. Mogą z niego korzystać wszyscy uczniowie w ramach zaplanowanych zajęć.

Poniżej, przedstawiamy zaktualizowany regulamin korzystania z ogrodu, który powie
nam , co i jak można robić w ogrodzie. Zapraszamy do korzystania !

REGULAMIN OGRODU SZKOLNEGO
I. Szkolnym ogrodem zarządza Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.
II. Przepisy porządkowe:
1. Z ogrodu mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 wyłącznie pod opieką
wychowawcy lub nauczyciela – opiekuna.
2. Klucze wejściowe do szkolnego ogrodu pobiera się za pokwitowaniem w portierni.
3. Stałe prace w ogrodzie: zabiegi porządkowe, pielęgnacyjne przy kwiatach, krzewach i drzewach
ozdobnych, opiekę nad urządzeniami i narzędziami ogrodniczymi – wykonują Ci uczniowie klas i ich
nauczyciele, którzy zaplanowali tego typu zajęcia w swoich planach pracy na dany rok szkolny.
4. Planowane lekcje lub zajęcia rekreacyjne należy uprzednio zgłosić dyrektorowi, podając ich
uzasadnienie i powiązanie z realizowanym programem nauczania bądź programem wychowawczym.
5. Meble ogrodowe oraz urządzenia zmagazynowane w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się na
terenie ogrodu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zakończeniu zajęć meble, oczyszczone
narzędzia i urządzenia, winny być odniesione do pomieszczenia gospodarczego i odłożone na miejsce z
którego zostały zabrane.
6. Po każdorazowym użyciu grilla ogrodowego należy go bezwzględnie oczyścić.
7. Wszelkie nieczystości, odpady spożywcze, opakowania, worki z PE, po uprzednim posegregowaniu,
opiekun wraz z uczniami wynosi do odpowiednich pojemników znajdujących się na boisku szkolnym.
8. Wszelkie części miękkie roślin ( trawa, chwasty ), umieszczamy w kompostownikach na terenie ogrodu.
Liście, gałęzie, ziemię, kamienie, opiekun wraz z uczniami wynosi do specjalnego kontenera na tego
typu odpady.
9. W szkolnym ogrodzie obowiązuje zachowanie zgodne z regulaminem. Zakazuje się następujących
czynności:
- niszczenia mebli ogrodowych , narzędzi i wszelkich urządzeń znajdujących się na
wyposarzeniu ogrodu,
- śmiecenia,
- jazdy na rowerach,
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
- rzucania kamieniami, narzędziami lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami,
- rozpalania ogniska,
- obrywania kwiatów, gałązek krzewów i drzew ozdobnych,
- wchodzenia na skarpę i rabaty kwiatowe.
10. Wszyscy korzystający z ogrodu szkolnego zobowiązani są do zachowania porządku.
III. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów porządkowych przez uczniów i opiekunów spowoduje ograniczenie
przywileju korzystania z ogrodu szkolnego.

