
INFORMACJA   O  KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2020 W PUBLICZNEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KRAPKOWICACH 

Lp. Kontrolujący Termin 
kontroli 

Tematyka kontroli Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Zalecenia, wnioski uwagi 
pokontrolne 

Informacja o realizacji 
zaleceń 

1. Firma U-H Polenit  24.01.2020 Wykonanie usługi konserwacji 
warsztatowej sprzętu p.poż. 
Gaśnice zostały poddane 
czynnościom konserwacyjno-
rewizyjnej  

protokół Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami normami i zaleceniami 
podręcznego sprzętu gaśniczego  

W marcu 2020 zostaną 
wymienione gaśnice w 
sali komputerowej 3 
szt- traci ważność 
legalizacja zbiorników 
gaśnic UGś2x 

2. Firma U-H Polenit  24.01.2020 Badania sprawności technicznej 
instalacji hydrantowej 

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

- 

3. Powiatowa Straż 
Pożarna w 
Krapkowicach St. Sp. 
ds.Kontrolno – 
rozpoznawczych   

24.01.2020 Kontrola przestrzeganie 
przepisów przeciwpożarowych, 
wydanie opinii pod katem 
wypoczynku zimowego dzieci i 
młodzieży  

protokół   

4. PSSE Krapkowice 
 

11.02.2020 Ocena warunków higieniczno-
sanitarnych pomieszczeń i 
otoczenia, pomiary temperatury 
w pomieszczeniach oraz 
kontrola dokumentacji podczas 
trwania wypoczynku zimowego 

Protokół Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w 
kontrolowanym zakresie 

 

5. Kuratorium Oświaty-  
 

12.02.2020 Kontrola zimowego wypoczynku protokół Bez uwag  

6. PPHU „Motta”  10.03.2020 Deratyzacja okresowa wiosenna Protokół Brak uwag  

7. Inspektor BHP, 
konserwator 

19.02.2020 Przegląd obiektów należących 
do PSSPnr 5 pod katem 
zapewnienia bezpiecznych i 

Protokół Gotowość szkoły do rozpoczęcia 
zajęć dydaktycznych w II 
semestrze roku szkolnego 
2019/2020 

 



higienicznych warunków 
korzystania z tych obiektów 

8. Inspektor BHP, 
koordynator ds. 
bezpieczeństwa  

20.02.2020 Przegląd wyposażenia apteczek 
w PSSP nr 5 

Protokół Uzupełnić wyposażenie apteczek 
w pokoju nauczycielskim, 
świetlicy pomieszczeniu obsługi 

 

9. Inspektor BHP, 
konserwator 

21.02.2020 Przegląd ciągów 
komunikacyjnych i ich 
oznakowania w PSSP nr 5 w celu 
zapewnienia bezpiecznego 
poruszania się na terenie szkoły 

protokół Klatki schodowe oraz progi są 
oznakowane taśmą ostrzegawczą.   
Ciągi komunikacyjne zapewniają 
bezpieczne poruszanie się na 
terenie szkoły. 

 

10. Inspektor BHP, 
przewod. zespołu 
przedmiotowego wf 

21.02.2020 Kontrola stanu technicznego 
obiektów sportowych oraz 
sprzętu sportowego w PSSP5  

Protokół Sprzęt sportowy przechowywany 
jest bezpiecznie i nie zagraża 
bezpieczeństwu nauczycielom i 
uczniom, siłownia szkolna jest 
wysprzątana i przygotowana do 
korzystania, sprzęt sportowy jest 
sprawny, obiekty sportowe są 
bezpieczne i korzystanie z nich 
nie stanowi zagrożenia 

 

11. Inspektor BHP, 
przewod. zespołu 
przedmiotowego wf 

24.02.2020 Przegląd salki zapaśniczej pod 
katem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych 
obiektów przez uczniów  
 

Protokół Salka zapaśnicza zapewnia 
bezpieczne i higieniczne warunki, 
aby z niej korzystać. 

 

12. Inspektor BHP, 
sekretarz szkoły 

06.03.2020 Kontrola dokumentacji szkolnej 
dotyczącej wypadkowości 
uczniów i nauczycieli w PSSP 5w 
I semestrze roku szkolnego 
2019/2020 

protokół W I semestrze roku szkolnego 
2019/2020- 7 wypadków uczniów 
(lekkie) 0-wypadków nauczycieli 
sala gimnastyczna- 5 korytarz – 1, 
boisko szkolne-1 

 

13. Inspektor BHP, 
konserwator 

06.04.2020 Przegląd obiektów należących 
do PSSP nr 5 pod katem 
zapewnienia bezpiecznych i 

protokół Należy do 30.04.2020 : 
pomalować lamperie na 
korytarzu I piętro, pomalować 

 



higienicznych warunków 
korzystania z tych obiektów 
przez uczniów. 

sufit w pokoju nauczycielskim wf, 
położyć wykładzinę w pokoju 
logopedy, uzupełnić braki na 
dachu nad szatniami, usunąć 
usterki elektryczne w kuchni, 
usunąć ubytki w ścianach w 
klasach i na korytarzu dokonać 
przycięć roślin na terenie szkoły 

14. Inspektor BHP, 
konserwator 

27.04.2020 Przegląd ciągów 
komunikacyjnych i ich 
oznakowania w PSSP nr 5 w celu 
zapewnienia bezpiecznego 
poruszania się na terenie szkoły 

protokół Oznakowanie klatek schodowych 
i progów zostało odświeżone. 
Ciągi komunikacyjne zapewniają 
bezpieczne poruszanie się na 
terenie szkoły. 

 

15. Inspektor BHP, 
konserwator 

30.04.2020 Przegląd obiektów szkoły pod 
kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych 
obiektów przez uczniów 

protokół Na podstawie przeprowadzonej 
rekontroli stwierdzono, ze 
zadania do wykonania zlecone w 
dniu 06.04.2020 zostały 
wykonane 

 

16. Zakład Usług 
Kominiarskich  
 

13.05.2020 Okresowa kontrola przewodów 
kominowych 

protokół Przewody kominowe drożne, ciąg 
prawidłowy, przewody nadają się 
do dalszej eksploatacji 

 

17. Studio Architektury-  
 

14.05.2020 Kontrola stanu technicznego 
budynku szkoły-Wiosna 2020 

Protokół: miejscowe 
ubytki tynków 
zewnętrz, miejcowe 
uszkodzenia 
mocowań instalacji 
odgromowej, 
uszkodzona papa na 
daszku przy wejściu 
bocznym, miejscowe 
przecieki na rynnach, 
uszkodzona obróbka 
dachu niższego i 
okapu, pękniecie i 

Kontrolować spękania ścian 
zewnętrznych, rozważyć 
termomodernizacje budynku.  
naprawić mocowania instalacji 
odgromowej na dachu budynku 
szkoły, naprawić uszkodzoną 
balustradę przy wejściu tylnym części 
gimnastycznej, uzupełnić ubytki 
posadzki na parterze, ustawić spadki 
orynnowania na budynku szkoły i 
uszczelnić połączenia, naprawić 
obróbkę dachu niższego części 
gimnastycznej, naprawić uszkodzone 

 



ubytki posadzki na 
parterze 

pokrycie w obrębie kominów 

budynku szkoły. 

18. Inspektor BHP, 
pedagog szkolny 

22.05.2020 Przegląd świetlicy szkolnej  pod 
katem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tego 
pomieszczenia przez nauczycieli 
i uczniów podczas zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych od 
25.05.2020 

protokół Świetlica szkolna jest 
przygotowana pod katem 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz została zdezynfekowana. 
Środki dydaktyczne przedmioty 
szkolne, zabawki i gry planszowe, 
które trudno zdezynfekować 
zostały usunięte ze świetlicy. 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
na świetlicy mogą być 
przeprowadzone. 

 

19. Inspektor BHP, 
pedagog szkolny 

29.05.2020 Przeglądy klasy nr 44,55,28 
gabinetu psychologa, logopedy 
pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych 
pomieszczeń przez nauczycieli i 
uczniów w czasie konsultacji i 
rewalidacji od 01.06.2020  

protokół Klasy nr 44,55,28 gabinetu 
psychologa, logopedy zostały 
przygotowane pod katem 
bezpieczeństwa i higieny pracy i 
zdezynfekowane. Konsultacje z 
uczniami i zajęcia rewalidacyjne 
mogą być przeprowadzone. 

 

20. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa  

24.06.2020 Kontrola Szkoły podstawowej 
uczestniczącej w programie, 
która podpisała umowę z 
dostawcą ”Program dla szkól- 
owoce i warzywa, mleko i 
przetwory mleczne” 

protokół   

21. Inspektor BHP, 
konserwator 

10.07.2020 Przegląd obiektów PSSP5 pod 
katem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych 
obiektów 

protokół Wydano zalecenia- drobne 
naprawy, malowanie itp. 

Rekontrola 21.08.2020 



22. Inspektor BHP, 
konserwator 

21.08.2020 Kontrola obiektów placówki 
oświatowej pod katem 
zapewnienia bezpieczeństwa 

protokół Gotowość do rozpoczęcia zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 
2020/2021 

 

23. Inspektor BHP, 
konserwator 

27.08.2020 Kontrola oświetlenia szkoły i 
stanu technicznego urządzeń 
sanitarnych w PSSP 5 

Protokół Zalecenie wymiany żarówek w 
salach lekcyjnych i toaletach 

Rekontrola 30.10.2020 

24. Inspektor BHP, 
konserwator 

14.09.2020 Kontrola oświetlenia szkoły i 
stanu technicznego urządzeń 
sanitarnych w PSSP 5 

Protokół Zalecenie wymiany żarówek na 
korytarzach i w szatniach  

Rekontrola 30.10.2020 

25. Kuratorium Oświaty 
w Opolu  

25.09.2020 Kontrola zgodności z przepisami 
prawa organizowania zajęć w 
grupie do pięciu uczniów lub w 
formie indywidualnej  oraz 
udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
w formie zindywidualizowanej 
ścieżki kształcenia 

Protokół Nie wydano zaleceń  

26. Urząd Miasta i 
Gminy Krapkowice. 
 Naczelnik Wydz. 
Oświaty i Kultury 
UMiG Krapkowice 
Inspektor ds. 
oświaty, bhp i ppoż 
w Wydz. Oświaty u 
Kultury w 
Krapkowicach 

24.08.2020 Kontrola w zakresie 
przygotowania placówki  do 
rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2020/2021 oraz stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Protokół Konieczność naprawy 
przeciekającego dachu nad 
szatniami przy Sali gimnastycznej  

 

27. PSSE 04.09.2020 Kontrola sanitarna w zakresie 
przestrzegania wytycznych 
MEN, MZ, GIS i spełnienia 
wymogów MEN w szkołach  

Protokół Nie wniesiono  



28. Inspektor BHP, 
konserwator 

12.10.2020 Kontrola w zakresie przeglądu 
wyposażenia apteczek w PSSP 
nr 5  

Protokół Uzupełnienie apteczek w środki 
do dezynfekcji i materiały 
opatrunkowe 

 

29. Urząd Miasta i 
Gminy Krapkowice. 
 Naczelnik Wydz. 
Oświaty i Kultury 
UMiG Krapkowice 
Indpektor ds. 
ekonomicznych i 
organizacyjnych 
oświaty 

13.10.2020 Prawidłowość przekazywania 
danych w sprawozdaniu SIO- 
stan na 30.10.2020 

Protokół Brak uwag  

 PPHU „Motta” 22.10.2020 Deratyzacja okresowa - jesienna Protokół Brak uwag  

30. Studio Architektury-  
 

09.11.2020 Kontrola stanu technicznego 
budynku szkoły-Jesień 2020 

Protokół Kontrolować spękanie ścian 
zewnętrznych, rozważyć 
termomodernizację budynku, 
naprawić uszkodzone pokrycie w 
obrębie kominów budynku 
szkoły, naprawić nieszczelne 
obróbki dachu Sali gimnastycznej, 
odnowić powłoki malarskie w 
zalanych pomieszczeniach szatni 
przy Sali gimnastycznej 

 

31. Studio Architektury 09.11.2020 Kontrola stanu technicznego 
budynku salki zapaśniczej -
Jesień 2020 

Protokół Okresowo czyścić rynny i rury 
spustowe, naprawić uszkodzoną 
rurę spustową, uzupełnić 
brakujący kawałek rynny, 
kontrolować zarysowania ścian, 
docelowo wykonać naprawę, 
naprawić zapadnięte utwardzenie 
z płyt betonowych 
(odprowadzenie wody opadowej) 

 



32. Studio Architektury 09.11.2020 Pięcioletnia kontrola stanu 
technicznego budynku salki 
zapaśniczej -Jesień 2020 

Protokół Okresowo czyścić rynny i rury 
spustowe, naprawić uszkodzoną 
rurę spustową, uzupełnić 
brakujący kawałek rynny, 
kontrolować zarysowania ścian, 
docelowo wykonać naprawę, 
naprawić zapadnięte utwardzenie 
z płyt betonowych 
(odprowadzenie wody opadowej) 

 

33. Inspektor BHP, 
konserwator 

30.10.2020 Przegląd oświetlenia 
pomieszczeń szkoły i stanu 
technicznego urządzeń 
sanitarnych 

Protokół Brak   

33. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Usługowe  

30.11.2020 Przegląd techniczny instalacji 
gazowej od kurka głównego do 
instalacji w lokalach użytkowych 

Protokół Brak  

34. Inspektor BHP, 
konserwator 

28.12.2020 Przegląd ciągów 
komunikacyjnych i ich 
oznakowania w PSSP 5 w celu 
zapewnienia bezpiecznego 
poruszania się na terenie szkoły.  

Protokół Wykonano oznakowanie taśmą 
klatek schodowych i progów.  

 

35. Inspektor BHP,  
pedagog szkolny 

29.12.2020 Przegląd wyposażenia apteczek 
w PSSP 5 w Krapkowice 

Protokół Przeprowadzono kontrolę 
apteczek. 

 

36. Inspektor BHP, 
konserwator 

30.12.2020 Przegląd oświetlenia 
pomieszczeń szkoły i stanu 
technicznego urządzeń 
sanitarnych 

Protokół Wymienić pojedyncze jarzeniówki 
zgodnie z protokołem  

 

 


