
Komunikat nr 56/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie organizacji dostępu do budynku szkoły 

 

 

Odpowiadając na kierowane do Szkoły i Urzędu Miasta Lublin prośby Państwa 

Rodziców i Opiekunów, aby otworzyć furtkę od strony południowej informuję, że 

realizując obowiązek wynikający 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. 1604 z późn. zm.) wyjaśniam, że otwarcie furtki od strony Przedszkola nr 66 

w Lublinie nie jest możliwe z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom 

i uczniom na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie. 
Uzasadnienie: 

Obie placówki sąsiadują ze sobą. Furtka przy przedszkolu nie jest jedynym 

dojściem do budynku B, do którego prowadzi droga na parking, a wzdłuż niego - 

chodnik. Uczniowie mają obowiązek poruszać się po chodniku, a nie drogą dla 

pojazdów (również uprzywilejowanych). Drogi ewakuacyjne są w szkole precyzyjnie 

określone w procedurze ewakuacyjnej. W przypadku konieczności ewakuacji uczniowie 

nie mogą sami sobie uciekać wybranym wyjściem. Nadmieniam, że furtka należy do 

placu ewakuacyjnego, jest niewidoczna z budynku szkoły (zasłania ją wniesienie 

terenu), a więc znajduje się poza jakimkolwiek nadzorem. W ogrodzeniu szkoły 

znajduje się pięć furtek, zamknięcie jednej/dwóch z pewnością jest niedogodnością, 

jednak drobną w obliczu priorytetu, jakim jest zapewnienie optymalnego 

bezpieczeństwa dzieciom. Ponadto w okresie wiosna-jesień droga do budynku szkoły 

prowadziłaby przez plac (przyległy do wyremontowanego boiska wielofunkcyjnego), 

na którym odbywają się zajęcia, a więc przebywają dzieci z oddziałów przedszkolnych 

w grupach około dwudziestopięcioosobowych pod opieką jednego nauczyciela. 

W okresie zimowym udostępnienie dodatkowego wejścia wymaga utrzymania we 

właściwym stanie drogi od furtki do budynku szkoły (m.in. odśnieżania, posypywania 

solą i innych czynności pracowników szkoły), a więc dodatkowej pracy. Pracownicy 

obsługi, na skutek pandemii COVID-19, i tak już zostali obciążeni nowymi 

obowiązkami (tj. dezynfekcja, kierowanie dzieci do szatni/sal) lub przebywają na 

zwolnieniu lekarskim, walcząc z chorobą. Nie mam również pracownika do nadzoru 

dodatkowego wejścia. Jednocześnie informuję, że pozostałe furtki (a jest ich pięć) 

umożliwiają wejście do budynku szkoły z trzech stron, są otwarte i podlegają 

nadzorowi bezpośredniemu oraz zdalnemu, a furtka znajdująca się od strony 

przedszkola jest niewidoczna z budynku szkoły. Proszę wziąć pod uwagę również fakt, 

że w tym roku szkolnym miały miejsce próby wtargnięcia osób niepowołanych na teren 

placówki, które na szczęście zostały udaremnione. W związku z powyższym furtka od 

strony przedszkola pełni funkcję dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego. 



Rozumiem, że otwarcie furtki od strony przedszkola jest przez Państwa bardzo 

pożądane, ale dla wygody nie możemy poświęcać bezpieczeństwa dzieci. 

Przypominam, że w powyższej sprawie wydałam już komunikat nr 7/2021 z dn. 

3 marca br., z którym można zapoznać się na stronie internetowej naszej szkoły oraz 

komunikat za pośrednictwem dziennika elektronicznego w dn. 12 września br. 

Nadmieniam także, że wszystkie uwagi Rodziców/Opiekunów zawsze przyjmuję 

z powagą i poddaję analizie prezentowane argumenty czy sugestie. Póki co, 

pozostawiam w mocy moje wyżej przedstawione postanowienia. 

 

 


