INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2019 W PUBLICZNEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KRAPKOWICACH
Lp.
1.

Kontrolujący
Kuratorium Oświaty
W Opolu

Termin
kontroli
24.01.2019

2.

Inspektor BHP,
konserwator

25.01.2019

3.

Inspektor BHP,
przewod. zespołu
przedmiotowego wf

30.01.2019

4.

Firma U-H Polenit

31.01.2019

5.

Firma U-H Polenit

31.01. 2019

Tematyka kontroli
„Ocena prawidłowości
tworzenia organizowania oraz
funkcjonowania oddziałów
sportowych”
Przegląd ciągów
komunikacyjnych i ich
oznakowania w PSSP 5 w celu
zapewnienia bezpiecznego
poruszania się na terenie szkoły
Kontrola stanu technicznego
obiektów sportowych oraz
sprzętu sportowego w PSSP5
pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z tych
obiektów i sprzętu sportowego
przez uczniów
Wykonanie usługi konserwacji
warsztatowej sprzętu p.poż.
Gaśnice zostały poddane
czynnościom konserwacyjnorewizyjnej
Badania sprawności technicznej
instalacji hydrantowej

Stwierdzone
nieprawidłowości

Zalecenia, wnioski uwagi
pokontrolne
brak

Informacja o realizacji
zaleceń

Nie stwierdzono

Protokół

Ciągi komunikacyjne oraz ich
oznakowanie powalają na
prowadzenie zajęć na terenie
szkoły.

Protokół

Stan techniczny obiektów
sportowych i sprzętu sportowego
jest bardzo dobry i nie ma
żadnych przeciwwskazań do
korzystania z nich w II semestrze
roku szk.2018/2019

Nie stwierdzono

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami normami i zaleceniami
podręcznego sprzętu gaśniczego

Nie stwierdzono

Badana instalacja wodociągowa
przeciwpożarowa na terenie PSSP
nr 5 spełnia wymagania w
zakresie wydajności oraz ciśnienia
statycznego i dynamicznego

-

6.

PSSE Krapkowice

31.01.2019

7.

Kuratorium Oświaty

01.02.2019

8.

Inspektor BHP,
sekretarz szkoły

05.02.2019

9.

Inspektor BHP,
konserwator

07.02.209

10.

Inspektor BHP,
konserwator

08.02.2019

11.

Inspektor BHP,
konserwator

01.03.2019

12.

PPHU „Motta”

13.03.2019

13.

Inspektor BHP,
konserwator

05.04.2019

Ocena warunków higienicznosanitarnych podczas trwania
wypoczynku
Kontrola warunków
wypoczynku dzieci na
półkoloniach/ zimowisku
Kontrola dokumentacji szkolnej
dotyczącej wypadkowości
uczniów i nauczycieli w PSSP 5
Kontrola oświetlenia
pomieszczeń szkoły oraz
urządzeń sanitarnych pod
kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy
Przegląd wszystkich
pomieszczeń szkoły pod katem
zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków
korzystania z tych obiektów
przez uczniów
Przegląd ciągów
komunikacyjnych i ich
oznakowania w PSSP nr 5 w celu
zapewnienia bezpiecznego
poruszania się na terenie szkoły
Deratyzacja okresowawiosenna
Przegląd ciągów
komunikacyjnych i ich
oznakowania w PSSP nr 5 w celu
zapewnienia bezpiecznego
poruszania się na terenie szkoły

Protokół

Bez uwag

Nie stwierdzono
nieprawidłowości w
kontrolowanym zakresie
Brak uwag

protokół

I semestr 2018/2019- 15
wypadków uczniów (lekkie)

protokół

Należy wymienić w niektórych
klasach i na korytarzu jarzeniówki
oraz żarówki w toalecie

protokół

Gotowość do rozpoczęcia zajęć
dydaktycznych w II semestrze
roku szkolnego 2018/2019

protokół

Ciągi komunikacyjne oraz ich
oznakowanie pozwalają na
prowadzenie zajęć na terenie
szkoły

protokół

Brak uwag

protokół

Ciągi komunikacyjne oraz ich
oznakowanie pozwalają na
prowadzenie zajęć na terenie
szkoły

14.

Inspektor BHP,
konserwator

06.05.2019

15.

Zakład Usług
Kominiarskich

15.05.2019

16.

Studio Architektury-

31.05.2019

17.

Inspektor BHP,
konserwator

28.06.2019

18.

Inspektor BHP,
sekretarz szkoły

10.07.2019

19.

Naczelnik Wydział
Oświaty i Kultury
inspektor ds.
ekonom i org.

26.08.2019

Przegląd ciągów
komunikacyjnych i ich
oznakowania w PSSP nr 5 w celu
zapewnienia bezpiecznego
poruszania się na terenie szkoły
Okresowa kontrola przewodów
kominowych

protokół

Ciągi komunikacyjne oraz ich
oznakowanie pozwalają na
prowadzenie zajęć na terenie
szkoły

protokół

Kontrola stanu technicznego
budynku szkoły-Wiosna 2019

Protokół- miejscowe

Przewody kominowe drożne, ciąg
prawidłowy, przewody nadają się
do dalszej eksploatacji
Kontrolować spękania ścian
zewnętrznych, rozważyć
termomodernizacje budynku.
naprawić mocowania instalacji
odgromowej na dachu budynku
szkoły, naprawić miejscowe
uszkodzenia pokrycia dachu
budynku z papy, naprawić
przerwaną instalację odgromową
na ścianie budynku. Przy obfitych
opadach śniegu odśnieżać dach
na sali gimnastycznej.

Przegląd ciągów
komunikacyjnychi ich
oznakowania w PSSP nr 5 w celu
zapewnienia bezpiecznego
poruszania się na terenie szkoły
Kontrola dokumentacji szkolnej
dotyczącej wypadkowości
uczniów i nauczycieli w PSSP 5
Przygotowanie planów do
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2019/2020

protokół

uszkodzenia pokrycia
dachowego z papy,
miejscowe uszkodz.
mocowań instalacji
odgromowej,
zanieczyszczone
rynny na sali gimn.
uszkodzona papa na
krawędziach i przy
ścianie budynku,
przerwana instalacja
odgromowa, uszkodz
obróbki okapu

protokół

protokół

Oznakowanie ciągów
komunikacyjnych wymaga
wymiany lub uzupełnienia w
miejscach wskazanych w
protokole
Rok szkolny 2018/2019- 20
wypadków uczniów (lekkie)
0-wypadków nauczycieli
Brak

Rekontrola 01.08.2019

20.

Kuratorium Oświaty
w Opolu

04.10.2019

Przestrzeganie przepisów prawa
oświatowego oraz statutu
szkoły w zakresie oceniania i
klasyfikowania uczniów. Nadzór
dyrektora szkoły w obszarze
oceniania wewnątrzszkolnego
oraz prawidł. prowadzenia
dokumentacji.

Kontrola doraźna
protokół

21.

PPHU „Motta”

10.10.2019

Protokół

22.

Wydział Oświaty i
Kultury w
Krapkowicach
inspektor ds. oświaty
Naczelnik Wydział
Oświaty i Kultury
inspektor ds. admkadr oświaty
Kuratorium Oświaty
w Opolu
PSSE Krapkowice
st.asystent Sekcji
OPZ
PSSE Krapkowice

21.10.2019

Deratyzacja okresowa –
jesienna
Stan bhp

Określić w statucie szkoły formy
informowania o przewidywanych
ocenach rocznych, określić w
statucie szkoły formy składania
zastrzeżeń do dyrektora do
rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, wzmocnić
nadzór dyrektora nad
prowadzeniem dokumentacji w
szczególności dziennika
wychowawcy
Brak uwag

Protokół

Brak uwag

05.11.2019

Prawidłowość przekazywania
danych w sprawozdaniu SIO
stan na 30.09.2019

Protokół

Brak uwag

08.11.2019

Wykonywanie zadań dyrektora

Protokół

Brak uwag

12.11.2019

Wizytacja z zakresu realizacji
programu „Bieg po zdrowie”

Protokół

Brak uwag

29.11.2019

Protokół

Brak uwag

Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowe Gogolin

05.12.2019

Ocena stanu sanitarno –
higienicznego, technicznego
oraz dokumentacji
Przegląd techniczny instalacji
gazowej od kurka głównego

Protokół

Brak uwag

23.

24.
25.

26.

27.

28. 11.19
zatwierdzono Statut
szkoły uwzględniający
zmiany.

