
INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2017 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  
2017 

Wykonanie usługi konserwacji 
warsztatowej sprzętu p.poż. 
Gaśnice zostały poddane 
czynnościom konserwacyjno-
rewizyjnej  

Nie stwierdzono 
 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami normami i zaleceniami 
podręcznego sprzętu gaśniczego  

- 

2. Firma U-H Polenit  Styczeń 
2017 

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. Firma U-H Polenit  Styczeń 
2017 

Próba wytrzymałości do dalszej 
eksploatacji 7 węzy 
hydrantowych 

Nie stwierdzono Węże hydrantowe spełniają 
wymogi techniczne. 

 

4. KPPSP  Krapkowice  25.01.2017 Czynności kontrolno-
rozpoznawcze w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej w 
budynku ZSS nr 1-( 
dot.zimowiska 2017) 

Brak protokołu z 
badań i pomiaru 
ciśnienia  w 
hydrancie 
zewnętrznym , brak 
oznakowania 

Przeprowadzono badania i 
pomiar ciśnienia  w hydrancie 
zewnętrznym -25.01.2017; 
 

 

5. Firma U-H Polenit  25.01. 2017 Badania sprawności technicznej 
instalacji hydrantowej w  
hydrancie zewnętrznym 

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

 

6. Specjalista ds. bhp 
ZSS1 

02.02.2017 Przegląd  obiektów ZSS nr 1  
pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków  

Nie stwierdzono Brak  



7. PSSE Krapkowice 
 

16.02.2017 Ocena warunków techniczno-
sanitarnych pomieszczeń i 
otoczenia, kontrola 
dokumentacji podczas trwania 
wypoczynku w  miejscu 
zamieszkania 

Nie stwierdzono Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w 
kontrolowanym zakresie 

 

8.  10.03.2017 Pomiary oświetlenia   Nie stwierdzono Ocena oświetlenia-pozytywna  

9. PPHU „Motta” 
 

21.03.2017 Deratyzacja okresowa- 
wiosenna 

Nie stwierdzono brak  

10. Agencja Rynku 
rolnego  

18.05.2017 Kontrola w ramach nadzorów 
akcja ”Szklanka mleka”- IX-
X.2017 

Nie stwierdzono brak  

11. Zakład Usług 
Kominiarskich –  

15.05.2017 Kontrola stanu technicznego 
sprawności przewodów 
kominowych łącznie z 
urządzeniami  mającymi 
bezpośredni związek z 
kominami 

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

 

12. Dyrektor ZSS nr 1- 
wicedyrektor  

22.05.2017 Kontrola dotyczaca 
prawidłowości przekazywania 
danych w sprawozdaniu SIO na 
dzień 30.09.2012 

Protokół   

13. Studio Architektury 
 

30.05.2017 Kontrola roczna  stanu 
technicznej sprawności obiektu 
–kontrola roczna  wiosna 2017 

miejscowe 
uszkodzenia 
spustowych rur 
żeliwnych 

Naprawić uszkodzone żeliwne 
rury spustowe, kontrolować 
spękania ścian zewnętrznych, 
wykonać termomodernizacje 
budynku, wyczyścić  rynny i rury 
spustowe, usunąć zalegające piłki 
Przy obfitych opadach śniegu 
9powy.30cm) dach nad salą 
gimnastyczna należy odśnieżyć. 

 

14. Specjalista ds. bhp 
ZSS1 

22.08.2017 Kontrola pomieszczeń 
administracyjnych i 

Protokół Wydano zalecenia- protokół  



 dydaktycznych pod względem 
ich bezpieczeństwa 

15.  UMiG Wydział 
Oświaty 
 

23.08.2017 Przygotowanie placówki  do 
rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2017/2018. 
Ocena stanu bezpieczeństwa i 
higieny pracy w placówce. 

   

16. Specjalista ds. bhp 
 

22.08.2017 Rekontrola pomieszczeń 
administracyjnych i 
dydaktycznych pod względem 
ich bezpieczeństwa 

Protokół   

17. PSSE Krapkowice 
 

31.08.2017 Kontrola obiektu przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 

Protokół   

18. PSSE Krapkowice 
 

27.09.2017 Ocena warunków techniczno-
sanitarnych pomieszczeń i 
otoczenia, kontrola 
dokumentacji  oraz realizacji 
programu edukacyjnego „Bieg 
po zdrowie” 

 W kontrolowanym zakresie 
nieprawidłowości nie 
stwierdzono 

 

19. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 
w Opolu 

23.10.2017 Wizyta monitorująca realizację 
„Programu dla szkół”- Warzywa 
i owoce, mleko w szkole 

Protokół   

20. PPHU „Motta” 
Opole 

26.10.2017 Deratyzacja okresowa- jesienna Nie stwierdzono brak  

21. Specjalista ds. bhp 
 

30.10.2017 Przegląd stanu technicznego 
kuchni kontrola krzeseł i ławek 
w salach , kontrola  dróg 
ewakuacji i ich oznakowania 

 Stan techniczny kuchni b.dobry , 
drogi ewakuacyjne spełniają 
normy bezpieczeństwa, ławki i 
krzesła należy dostosować do 
wzrostu dzieci. 

 

22.  UMiG Wydział 
Oświaty 
 

10.10.2017
do 
22.12.2017 

Prawidłowość przekazywania 
danych w sprawozdaniach SIO- 
stan na 30.09.2017; 30.09.2012 

   

23. Studio Architektury-  13.11.2017 Kontrola roczna  stanu  Naprawić uszkodzoną obróbke  



 technicznej sprawności obiektu 
–kontrola roczna  jesień 2017 

blacharską na scianie bocznej 
budynku, kontrolowac spękania 
ścian zewnętrznych, wykonac 
termomodernizacje budynku.przy 
obfitych opadach śniegu 
odśnieżać dach na Sali 
gimnastycznej. Okresowo czyścic 
rynny i rury spustowe 

24. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Usługowe  

23.11.2017 Przegląd techniczny instalacji 
gazowej; 
Przegląd techniczny instalacji 
gazowej od kurka głównego do 
instalacji w lokalu użytkowym 
Przegląd wodno-kanalizacyjny 

 Prawidłowa bez uwag  

25. Specjalista ds. bhp 
 

28.12.2017 Kontrola obiektów placówki 
oświatowej pod kątem 
zapewnienia  bezpieczeństwa 

Protokół Nie stwierdzono występowania 
zagrożeń dla życia i zdrowia osób, 
zapewnione bezpieczne i  
higieniczne warunki pobytu 
uczniów w szkole 

 

 


