Komunikat nr 7/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie organizacji dostępu do budynku szkoły
Mając na uwadze ciążący na dyrektorze szkoły obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w szkole (art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz § 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. 1166 z późn. zm.), zmuszona jestem podjąć
decyzję o zamknięciu furtki w ogrodzeniu terenu szkoły od strony pobliskiego
przedszkola.
Do czasu remontu szkolnego boiska wielofunkcyjnego w ogrodzeniu terenu szkoły
nie było tej furtki. Została ona wykonana w innym celu – umożliwienie szybkiego
opuszczenia terenu szkoły w sytuacjach szczególnych.
Miejsca, w których przebywają dzieci podczas pobytu w szkole, muszą być
szczególnie chronione. Szczególna ochrona polega, między innymi, na ograniczeniu
dostępu osób postronnych, to znaczy nie będących uczniami bądź pracownikami szkoły
(dlatego pracownik pełniący dyżur przy wejściu do budynku szkoły rejestruje
wchodzące osoby). Boisko i przyległy do niego teren jest, na swój sposób, salą lekcyjną
– są tam realizowane zajęcia lekcyjne, uczniowie będą mogli wychodzić podczas przerw
(gdy pozwoli pogoda). Muszą czuć się bezpiecznie i być bezpieczne również w tym
miejscu.
Musimy zdawać sobie sprawę, że po Ziemi chodzą nie tylko ludzie dobrzy,
kochający bliźnich. Obecnie, przez tę furtkę na teren szkoły może wejść dowolna
osoba, również chuligan, złodziej… i zrobić krzywdę dziecku, które tam będzie
przebywało. Wchodzą również grupy „użytkowników”, które przyczyniają się do
dewastacji znajdującego się tam wyposażenia. Nb. w bieżącym roku szkolnym miały
miejsce próby wtargnięcia osób niepowołanych na teren naszej szkoły, które na
szczęście zostały udaremnione.
Rozumiem, że niektórzy rodzice będą musieli przejść około 100-200 m dłuższą
drogę do wejścia na teren szkoły. Uważam jednak, że bezpieczeństwo dzieci i szkoły
ma pierwszeństwo przed tym drobnym udogodnieniem.
Jednocześnie informuję, że pozostałe furtki (a jest ich aż pięć) umożliwiają wejście
na teren i do budynku szkoły z trzech stron, są przez cały dzień otwarte i podlegają
nadzorowi bezpośredniemu oraz/lub zdalnemu. Furtka znajdująca się od strony
przedszkola jest niewidoczna z budynku szkoły – nie jest nadzorowana.
Jestem przekonana, że po rozważeniu przedstawionych argumentów zrozumieją
Państwo konieczność podjęcia decyzji o zamknięciu dostępu do szkoły przez tę nową
furtkę. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.

