
 

INFORMACJA   O  KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2016 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH Nr 1  W KRAPKOWICACH 

Lp. Kontrolujący Termin 
kontroli 

Tematyka kontroli Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Zalecenia, wnioski uwagi 
pokontrolne 

Informacja o realizacji 
zaleceń 

1. Firma U-H Polenit  Styczeń  
2016 

Wyposażenie w sprzęt gaśniczy i 
oznakowania p.poż.- wykonanie 
usługi konserwacji warsztatowej 
sprzętu p.poż. 

Nie stwierdzono Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami normami i 
zaleceniami podręcznego 
sprzętu gaśniczego  

- 

2. Firma U-H Polenit  Styczeń 
2016 

Badania sprawności technicznej 
instalacji hydrantowej 

Nie stwierdzono Badana instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa na terenie ZSS 
nr 1 spełnia wymagania w 
zakresie wydajności oraz 
ciśnienia statycznego i 
dynamicznego 

- 

3. Zastępca  dowódcy 
Jednostki PSP w 
Krapkowicach  

01.02.2016 Kontrola zimowiska pod 
względem p.poż 

Nie stwierdzono Brak - 

4. PSSE Krapkowice 
 

04.02.2016 Kontrola  sanitarna w związku z 
zimowiskiem 

Nie stwierdzono Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w 
kontrolowanym zakresie 

- 

5. Specjalista ds. bhp 
 

12.02.2016 Kontrola obiektów placówki 
oświatowej pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa 

Nie stwierdzono Brak - 

6. St. wizytator  
Kuratorium Oświaty 
Opole 

21.03.2016 Kontrola planowa w zakresie 
zgodności z przepisami prawa 
przeprowadzania egzaminów 
klasyfikacyjnych 

Nie stwierdzono Brak - 

7. Audytor wewnętrzny 22.03.2016 Monitorowanie systemu 
kontroli zarządczej 

Nie stwierdzono Brak - 

8. Audytor wewnętrzny 22.03.2016 Monitorowanie systemu 
kontroli zarządczej 

Nie stwierdzono   



9. Pomiary i usługi 
Elektryczne  
 

05.04.2016 Badanie i pomiar urządzenia 
piorunochronnego w budynku 
szkoły 

Instalacja 
odgromowa nie 
nadaje się do 
dalszej 
eksploatacji. Należy 
wymienić część 
podziemną 
instalacji, a w części 
nadziemnej 
wymienić 
skorodowane 
złączki krzyżowe i 
kontrolne 

  

10. Pomiary i usługi 
Elektryczne  
 

05.04.2016 Badanie warunków skutecznej 
ochrony przeciwporażeniowej, 
badanie wyłączników 
różnicowoprądowych, badania 
rezystancji instalacji 

Nie stwierdzono   

11. Wicedyrektor, 
specjalista ds. bhp 
 

22.04.2016 Kontrola obiektów placówki 
oświatowej pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa 

-Salka zapaśnicza 
nie zapewnia 
warunków bhp 
- szkoła 

  

12. Studio Architektury 
 

12.05.2016 Kontrola roczna stanu 
technicznej sprawności obiektu 
wiosna  2016 

miejscowe 
uszkodzenie 
spustowych rur 
żeliwnych, 
uszkodzona rura 
spustowa 

  

13. Zakład Usług 
Kominiarskich 

13.05.2016 Kontrola stanu technicznego 
przewodów kominowych 

Nie stwierdzono   

14. UMiG Wydział 
Oświaty 
 

24.08.2016 Przygotowanie placówki 
oświatowej do nowego roku 
szkolnego 2016/2017. 

   



Ocena stanu bezpieczeństwa i 
higieny pracy w placówce oraz 
przestrzegania przepisów w 
zakresie bhp 

15. PPHU „Motta”Opole 10.10.2016 Deratyzacja okresowa- jesienna Nie stwierdzono   

16. UMiG Wydział 
Oświaty 
 

18.10.2016
do 
18.11.2016 

Prawidłowość przekazywania 
danych w sprawozdaniach SIO- 
stan na 30.09.2016 

   

17 Studio Architektury 
 

22.11.2016 Kontrola okresowa stanu 
technicznej sprawności obiektu 
jesień  2016 

Zużyta instalacja 
C.O. Miejscowe 
uszkodzenie 
spustowych rur 
żeliwnych, 
miejscowe 
spękanie i ubytki 
ścian zewnętrznych 

  

18 Studio Architektury 
 

22.11.2016 Kontrola okresowa stanu 
technicznej sprawności obiektu 
–kontrola roczna  2016- 
budynek hali zapaśniczej 

miejscowe ubytki i 
spękania tynków 
zewnętrznych 

  

19 PSSE Krapkowice 
 

30.11.2016 Kontrola  sanitarna w zakresie : 
oceny stanu sanitarnego, techn. 
oraz dokumentacji w ramach 
urzędowej kontroli żywności, 
ocena warunków tech-
sanitarnych pomieszczeń i 
otoczenia oraz dokumentacji 
Wykonanie nakazów –decyzja 
6/HDM/2014,10/HDM/15 

Nie stwierdzono 
 
 
 
 
 
 
 

 Dokonano wymiany 
wykładziny podłogowej 
Zakupiono krzesła 

 


