
INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2021 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. PSSE Krapkowice 
 

07.01.2021 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 

 

2. Kuratorium Oświaty 
w Opolu  

08.01.2021 Kontrola wypoczynku zimowego Protokół Brak uwag - 

3. inspektor BHP, 
konserwator 

14.01.2021 Kontrola oświetlenia 
pomieszczeń szkoły oraz 
urządzeń sanitarnych  

Protokół Brak uwag  

4. Firma U-H Polenit  31.01.2021 Wykonanie usługi konserwacji 
warsztatowej sprzętu p.poż. 
Gaśnice zostały poddane 
czynnościom konserwacyjno-
rewizyjnej 

Protokół Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami normami i zaleceniami 
podręcznego sprzętu gaśniczego 

Wymieniono 
urządzenia gaśnicze 
UGś – 3 szt 

5. Firma U-H Polenit  31.01.2021 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 

 

6. inspektor BHP, 
koordynator ds. 
bezpieczeństwa 

01.02.2021 Przegląd wyposażenia apteczek 
w PSSP nr 5 

Protokół Brak uwag  

7. inspektor BHP, 
przewodnicząca  
zespołu 
przedmiotowego wf 

02.02.2021 Kontrola stanu technicznego 
obiektów sportowych oraz 
sprzętu sportowego w PSSP5 

Protokół Sprzęt sportowy przechowywany 
jest bezpiecznie i nie zagraża 
bezpieczeństwu nauczycielom i 
uczniom. Nie ma żadnych 

 



przeciwwskazań do korzystania z 
obiektów sportowych. 

8. inspektor BHP 
wicedyrektor szkoły 

03.02.2021 Kontrola obiektów placówki pod 
kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa w PSSP5 

Protokół Po kontroli stwierdzono 
kontynuację zajęć dydaktycznych 
w roku szkolnym 2020/2021 

 

9. PPHU MOTTA  08.03.2021 Deratyzacja okresowa wiosenna Protokół Brak uwag  

10. Zakład Usług 
Kominiarskich  

13.05.2021 Okresowa kontrola przewodów 
kominowych 

Protokół W wyniku kontroli stwierdzono: 
przewody kominowe drożne, ciąg 
prawidłowy, przewody nadają się 
do dalszej eksploatacji 

 

11. Studio Architektury-  31.05.2021 Kontrola stanu technicznego 
budynku szkoły-Wiosna 2021 

Protokół Kontrolować spękania ścian 
zewnętrznych, rozważyć 
termomodernizację budynku i 
naprawić uszkodzone pokrycie w 
obrębie kominów budynku szkoły 

 

12. PPHU Installtech  01.06.2021 Kontrola pomiarów ochronnych 
instalacji elektrycznej w 
budynku szkoły i salki 
zapaśniczej 

Protokół Instalacja nadaje się do 
eksploatacji 

 

13. Studio Architektury-  
 

18.06.2021 Kontrola stanu technicznego 
boisk  

Protokół Kontrolować mocowanie 
wierzchniej nawierzchni boiska i 
podłoża, kontrolować mocowanie 
siatki do słupków i linek 

 

14. inspektor BHP, 
konserwator 

28.06.2021 Przegląd ciągów 
komunikacyjnych  i ich 
oznakowania w PSSP 5 w 
Krapkowicach 

Protokół Skontrolowanie klatek 
schodowych i odświeżenie 
oznakowania taśmą kontrastową. 
Ciągi komunikacyjne zapewniają 
bezpieczne poruszanie się na 
terenie szkoły. 

Rekontrola 25.08.2021 

15. inspektor BHP, 
sekretarz szkoły 

02.07.2021 Kontrola wypadkowości  
w szkole uczniów i nauczycieli 

Protokół W roku szkolnym 2020/2021 
miały miejsce 4 wypadki uczniów 
i 0 nauczycieli 

 



16. PSSE w 
Krapkowicach  

09.07.2021 Kontrola wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży 

Protokół Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

 

17. inspektor BHP, 
konserwator 

30.07.2021 Kontrola oświetlenia 
pomieszczeń szkoły oraz 
urządzeń sanitarnych pod 
kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy 

Protokół Drobne usterki zostały zgłoszone 
do dyrektora szkoły 

Rekontrola 30.09.2021 

18. inspektor BHP, 
wicedyrektor, 
konserwator 

23.08.2021 Kontrola obiektów należących 
do PSSP nr 5 w Krapkowicach 
pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania przez 
uczniów` 

Protokół Brak uwag  

19. Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Inspektor, 
dyrektor GCUW,  
Gł. Księgowy GCUW 

24.08.2021 Przygotowanie placówki do 
rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2021/2022 

Protokół Brak uwag  

20. PPU Zbigniew 
Sieńczak  

27.08.2021 Przegląd techniczny instalacji 
gazowej w kuchni szkolnej  

Protokół Bez uwag  

21. inspektor BHP, 
konserwator 

30.08.2021 Przegląd ciągów 
komunikacyjnych i ich 
oznakowania w PSSP nr 5 w 
Krapkowicach  

Protokół Oznakowanie klatek schodowych 
i progów zostało odświeżone i 
poprawione. Wejście do szkoły 
oraz pierwsze stopnie schodów 
zostały oznakowane taśmą 
antypoślizgową. Drzwi z szybami 
zostały oznakowane taśmą 
kontrastową. Ciągi 
komunikacyjne zapewniają 
bezpieczne poruszanie się na 
terenie szkoły. 

Rekontrola 29.10.2021 

22. inspektor BHP 
wicedyrektor 

30.08.2021 Przegląd obiektów należących 
do PSSP nr 5 w Krapkowicach 

Protokół Stwierdzono gotowość szkoły pod 
kątem bezpieczeństwa i higieny 

 



pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych 
obiektów przez uczniów. 

pracy, do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych 
w roku szkolnym 2021/2022 

23. inspektor BHP, 
koordynator ds. 
bezpieczeństwa 

10.09.2021 Przegląd wyposażenia apteczek 
szkolnych i uzupełnienie braków 

Protokół   

24. inspektor BHP, 
konserwator 

30.09.2021 Przegląd oświetlenia 
pomieszczeń szkoły oraz 
urządzeń sanitarnych pod 
kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. 

Protokół W salach 18,20,25 oraz w 
sekretariacie wymienić po 1 
jarzeniówce, w salach 
45,54,55,56,57,69,70 oraz w 
małym pokoju nauczycielskim po 
2 jarzeniówki, w holu szkoły, na 
korytarzu Sali gimnastycznej oraz 
w szatniach 3a,3b,3c,3d należy 
wymienić po 2 jarzeniówki. Stan 
techniczny urządzeń sanitarnych 
bez zastrzeżeń. 

Rekontrola 30.11.2021 

25. Studio Architektury-  
 

01.10.2021 Przegląd jesienny budynku 
szkoły i salki zapaśniczej oraz 
przegląd wodno –kanalizacyjny, 
co 

Protokół Kontrolować spękania ścian 
budynku szkoły, rozważyć 
termomodernizację budynku 
szkoły. Okresowo czyścic rynny i 
rury spustowe, naprawić 
uszkodzoną rurę spustową 
budynku salki zapaśniczej. 
Rozważyć remont płytek 
ceramicznych w sanitariatach i 
przy natryskach w salce 
zapaśniczej. Instalacja co i wod-
kan – bez uwag. 

 

26. PPHU MOTTA  07.10.2021 Deratyzacja okresowa jesienna Protokół Brak uwag  



27. PPHU Installtech 12.10.2021 Pomiary ochronne w budynku 
salki zapaśniczej 

Protokół Uzupełnić oświetlenie oraz 
klosze, brak kluczyków do szafek 
rozdzielnic i transformatora 
oświetlenia sauny, brak krat 
osłonowych na niektórych 
lampach w sali gimnastycznej 

Rekontrola 31.03.2022 

28. inspektor BHP, 
konserwator 

29.10.2021 Przegląd ciągów 
komunikacyjnych i ich 
oznakowania w PSSP nr 5 w 
Krapkowicach 

Protokół Oznakowanie klatek schodowych 
i progów jest widoczne. Ciągi 
komunikacyjne zapewniają 
bezpieczne poruszanie się na 
terenie szkoły. 

Rekontrola 22.12.2021 

29. inspektor BHP 30.11.2021 Przegląd oświetlenia 
pomieszczeń szkoły oraz 
urządzeń sanitarnych pod 
kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. 

Protokół W salach 18,22, 54 w 
sekretariacie wymienić po 1 
jarzeniówce, w salach 20, 21, 23,  
oraz w małym i dużym pokoju 
nauczycielskim po 2 jarzeniówki, 
w salach 25, 43, 44, 55, 57, 68 
należy wymienić 3 jarzeniówki, w 
salach 56 i 60 należy wymienić 4 
jarzeniówki, w Sali 60 należy 
wymienić 5 jarzeniówek, w salach 
45 i 58 należy wymienić 7 
jarzeniówek. Na Sali 
gimnastycznej należy wymienić 1 
lampę. W holu szkoły należy 
wymienić 2 jarzeniówki, na 
korytarzu Sali gimnastycznej 
należy wymienić 2 jarzeniówki, w 
szatniach r: 3a, 3b, 3c, 3d należy 
wymienić 2 jarzeniówki. Stan 
techniczny urządzeń sanitarnych 
bez zastrzeżeń. 

Rekontrola 28.01.2022 



30. inspektor BHP 22.12.2021 Przegląd ciągów 
komunikacyjnych i ich 
oznakowania w PSSP nr 5 w 
Krapkowicach 

Protokół Oznakowanie klatek schodowych 
i progów jest widoczne. Ciągi 
komunikacyjne zapewniają 
bezpieczne poruszanie się na 
terenie szkoły.  

Rekontrola 11.02.2022 

 


