
   
 

   
 

ZARZĄDZENIE nr 388/2021/2022 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU 

z dnia 22.04.2022 roku 

w sprawie funkcjonowania szkoły w okresie obowiązywania trzeciego stopnia 

alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach 

antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), zarządzenia 

Prezesa Rady Ministrów nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego 

stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie 

wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadzam bezwzględny zakaz wstępu osobom postronnym na teren Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku, przy czym przez osoby 

postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie 

prawni. 

§2 

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zachowania szczególnej czujności w 

stosunku do wszystkich niepokojących zjawisk zauważonych na terenie szkoły takich jak 

dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie 

wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O 

każdej sprawie powinno się informować policję (112). Dla służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam 

wydać się co najmniej dziwne. 

§3 

W celu realizacji zasad ujętych w §1 i §2 od dnia 25.04.2022 roku do dnia 30.04.2022 roku 

wprowadza się następującą organizację pracy szkoły: 

1. Otwarte pozostaje tylko jedno wejście na teren szkoły, wejście „środkowe”, furtka przy sali 

gimnastycznej. Pozostałe wejścia na teren szkoły pozostają zamknięte. Rodzice załatwiający 

sprawy mogą przebywać jedynie w „strefie dla interesantów” w tym w sekretariacie szkoły. 

Rodzice odprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą na teren boisk szkolnych – 

odprowadzają i odbierają dzieci na terenie parkingu przed salą gimnastyczną. Teren 



   
 

   
 

parkingu przed salą gimnastyczną wyłącza się z parkowania samochodów. Brama 

parkingu zostaje zamknięta. 

2. OSOBY NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI SZKOŁY LUB UCZNIAMI 

PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE BOISK SZKOLNYCH LUB W BUDYNKACH 

SZKOŁY MUSZĄ LICZYĆ SIĘ Z INTERWENCJĄ PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

LUB WEZWANYCH SŁUŻB.  

3. Do dyspozycji pracowników i rodziców przywożących i odbierających dzieci pozostaje 

parking na tyłach szkoły. Parking pozostaje otwarty w godzinach od 7.30 do 8.30 oraz od 

14.00 do 15.00. W pozostałych godzinach wjazd i wyjazd z parkingu proszę zgłaszać 

indywidualnie w sekretariacie szkoły. 

4. ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !!! 

§4 

Podana w §3 organizacja pracy nie dotyczy zebrań z rodzicami w dniu 28.04.2022 r. w 

godzinach popołudniowych. 

§5 

W zakresie cyberbezpieczeństwa poleca się pracownikom szkoły bezwzględnie stosować do 

poniższych zaleceń: 

1. Nieotwierania e-maili pochodzących od niezidentyfikowanych, nieznanych lub budzących 

podejrzenia nadawców, przy czym e-maili tych nie należy usuwać ze skrzynki pocztowej.  

2. Niekorzystania z wcześniej nieodwiedzanych stron internetowych.  

3. Należy zwracać uwagę na sytuacje szczególne (niespodziewane przekierowanie na strony 

internetowe inne niż wywoływane, prośby o podanie hasła, problemy z połączeniem ze 

stronami, które to problemy wcześniej nie występowały itp.). 

4. Należy wylogowywać się z uprzednio zalogowanych platform i kont internetowych. 

5. Należy wyłączać komputery z prądu po zakończonej pracy. 

6. Należy dbać o zabezpieczanie treści poufnych hasłem. 

7. Należy stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe w używanych przez siebie 

komputerach. 

§6 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 25.04.2022 roku do dnia 30.04.2022 roku. 

 

 

 

 


