
 

Zarządzenie nr 36/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zakazu wstępu osób postronnych do budynku 

 
Na podstawie: Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)- art. 

68 w związku z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 389 z 

dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. 

stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam zakaz wstępu osób postronnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana 

Kochanowskiego w Malborku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 

28 lutego 2023 roku do godz. 23:59. 

§ 2. 

Przez osoby postronne, o których mowa w § 1 rozumie się wszystkie osoby inne niż 

pracownicy, uczniowie, wychowankowie i ich opiekunowie prawni. 

§ 3. 

Ustalam wejścia do szkoły: 

1) Wejście nr 1 – od strony ulicy Tczewskiej w godzinach 7:00-16:00 

2) Wejście nr 5 – od strony boiska w godzinach 7:00-8:15 oraz 11:30-16:00 

Pozostałe wejścia do szkoły są zamknięte.  

§ 4. 

Zobowiązuję pracowników obsługi i pracowników pedagogicznych pełniących dyżur do 

monitorowania osób wchodzących do budynku.  

§ 5. 

Upoważniam pracowników obsługi i pracowników pedagogicznych do zadawania pytań 

osobom wchodzącym do budynku w celu poznania ich imienia i nazwiska oraz celu wizyty. 



 

W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi pracownik zobowiązany jest poinformować o 

tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę wyznaczoną na zastępcę. 

§ 6. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie 

niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia:  

a) dziwnie zachowujące się osoby, 

b) pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, 

c) podejrzanie wyglądające paczki, 

d) samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane na terenie szkoły.  

O wszelkich podejrzeniach należy niezwłocznie informować Dyrektora Szkoły lub osobę 

wyznaczoną na zastępcę. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego 

Krzysztof Keński 

 

 

 


