
kontroli dorfinej

Naziii'lszkoly/.plpe6wkj,.. siedZiba: r Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach,

O4{ryI y_:Kb[pg19ac- h Mabehi u l. Ja giellori ska 22, 43 - 410 Korlczyce MaIe

Imig i nazwisko dyrektora szkolylplac6wki: Dorota Bonek

Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafcrfw 41a

Imig i nazwisko kontrolujqcego: Malgorzata Kasztura

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12 wrzeSnia 2017. OA-

,*ffi:f::::,zak hczeniak.n,r.,i: 12wrzesnia2017r.ku 
lllllllilllilllllllllllillll[

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 33 ust. 2 ustawy o systemie oiwiaty): ?i!rii32ill23;1r,
Zapewnien ie bezpiecznych i higienicznych rvarunk6w nauki,vnzycholvania i opieki

CzynnoSci kontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkoly,

b) analizadokument6w:

- pismo Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dnia

I I wrzeinia 2017 roku (syg. ONS-HDiM/0615/11/17),

- protokdl kontroli Powiatowe.i Stacji Sanitorno-Epidemiologiczne.j w Ciezynie nr

277/1204/ONS-HD|A[/2017 z dnia I ] wrzeinia 2017 roku,

- oiwiadczenie dyrektora z dnia 12 wrzeinia 2017 roku na temat podzialu grupy 4-

latkdw,

- protok1l kontroli stanu technicznego obiektuw myil art. 62.p.1 Prawa Budowlanego

wykonctnego na okolicznoit wykonywania zmiany polcrycia dachowego oraz zalania

obiektu przez wody opadowe z clnia I2 wrzeinia 2017 roku (dokument przekazany drog4

elektroniczn4 13 wrzeSnia 2017 roku, pisownia oryginalna),

- zgoda Wdjta Gminy Zebrzydov,ice na przeniesienie 2 grup przedszkolnych z oddzialu

przedszkolnego w Koriczycach Malych do oddzialu w Marklowicach G1rnych z dnia I l
wrzeinia 2017 roku (dokument przekazany drog4 mailow4 13 wrzeSnia2\l7 roku),

- protokdl z dnia 28 sierpnia 2017 roku z przeprowadzonei kontroli obiektu Gminne

Przedszkole Publiczne ** Zebrzydowicuch Oddziat w Koriczycach Malych oraz jego
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obejicia sporzqdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego w UrzEdzie Gminy

w Zebrzydowicach.

- zarzqdzenie nr I3/17 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

z dnia I I wrzeinia 2017 roku w sprawie sprawowania nadzoru nad stanem technicznym

obiektu i zagwarantowania bezpieczeristwa dzieciom podczas remontu dachu

Przedszkola w Koriczycach Malych (dokument przekazany drog4 elektroniczn4 13

wrzeSnia 2017 roku),

- protok6l z zebrania z rodzicami z dnia 12 wrzeinio 2017 roku (dokument przekazarry

drog4 elektroniczn4 13 wrzeSnia 2017 roku),

c) ob serwa cj a przedszkola.

Kontrola zostala przeprowadzona w zwi1zku z pozyskaniem od Pat'rstwowego Inspektora

Sanitarnego w Cieszyrie informacji o prowadzeniu rob6t remontowych oraz zalaniu

budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach OddziaL w Koriczycach

Malych (pismo z dnia 1l wrzeSnia 2017 roku). Dnia 6 wrzeSnia 2017 w godzinach

wieczornych, w wyniku prowadzonej wymiany dachu oraz obfitych opad6w deszczt doszlo

do zalania I pigtra budynku. Szkody powstaly na suficie, Scianach i podlodze. Tego samego

dnia, za poSrednictwem portalu spoleczno6ciowego poproszono rodzic6w

o nieprzyprowadzanie dzieci do przedszkola do 8 wrzeSnia 2017 roku. W czwartek

doprzedszkola dotarlo 18, a w piEtek 17 z 125 dzieci (5 gup). Zajgcia prowadzone byly

w jednej grupie na parterze budynku.

W czwartek i pi4tek, tj. 7 i 8 wrzeSnia 2017 prowadzone bylo osuszanie pomieszczen.

W sobotg i niedzielg wpomieszczeniach dzialaly osuszacze. W poniedzialek 11 wrzeSnia

2017 roku do przedszkola rodzice przyprowadzili dziec| Na Scianach i suficie by\y zacieki,

zostaNa sprawdzona instalacja elektryczna (dyrektor przedstawil protok6l kontroli

wskazuj4cy, i2 zostaNa ona uszkodzona). Na miejsce przed poludniem dotarli pracownicy

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie. W wyniku prowadzonych

dzialah kontrolnych (pismo z dnia 11 wrzeSnia 2017 roku) stwierdzono,

2e w pomieszczeniach sal na I pigtrze Sciany oraz sufity sq bardzo zawilgocone,

podciekajqca woda spowodowala zawilgocenie oroz rozszczelnienie parkietu oraz

wybrzuszenia w panelach podlogowych. Osuszanie pomieszczeri (...) nie wyeliminowalo

powstalych zawilgoceri.. Sale w dniu kontroli byty wykorzysyane do zajgt dydaktycznych, z

kt1rych korzystalo lqcznie 64 dzieci.
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Ok.l3:00 telefonicznie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Cieszynie powiadomili W6jta Gminy Zebrzydowice o koniecznoSci wy\qczenia

z u2ytkowania pomieszczeh na I pigtrze budynku przedszkola. Informacja ta zostala

przekazana pisemnie do tutejszego urzgdu dnia 11 wrzeSnia 2017 roku. Tego samego dnia

W6jt Gminy Zebrzydowice wyrazil zgodq na przeniesienie 2 grup przedszkolnych (4- i 5-

latki oraz 5- i 6-latkl) z oddzialu w Kofuczycach Malych do oddzialu w Marklowicach

G6mych. Zarzqdzeniem nr 13/17 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego

w Zebrzydowicach z dnia I I wrzeinia 2017 roku w sprawie sprawowania nadzoru nqd

stanem technicznym obiektu i zagwarantowania bezpieczeristwa dzieciom podczas remontu

dachu Przedszkola w Koficzycach Malych dyrektor przedszkola pani Dorota Bonek dokonala

zmiany orgarizacji pracy przedszkola do czasu zakonczenia prac remontowych. Zmiana

ta polega na przeniesieniu dw6ch grup dzieci z Przedszkola w Kohczycach Malych

do wolnych pomteszczeri w Przedszkolu w Marklowicach G6rnych oraz kontunuowaniu

zqg(, dlapozostalychtrzech grup w plac6wce w Koriczycach Malych. Dodano r6wnie?zapis

obezplatnymprzewozie dzieci do przedszkola w Marklowicach G6rnych.

Rodzice zostali poinformowani o zmianie podczas odbioru dzieci lub telefonicznie.

Informacja zostala umieszczona r6wniez na fanpage'u Oddzialu w Koticzycach Matych.

Spotkanie z rodzicami zaplanowano na 12 wrze{nia 2017 roku (godz. 1 6:30).

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

W chwili kontroli na I pigtrze budynku przebywali wyN4cznie pracownicy fi.-y
budowlanej. Analiza zapis6w w dziennikach lekcyjnych wykazala, 2e 12 wrzeSnia

w grupie 4-latk6w obecnych bylo 20 dzieci. W zwiqzku z warunkami lokalowymi,

zgodnie z olwiadczeniem dyrektora z dnia 12 wrze(nia2017 roku zostaly one podzielone

na 3 grupy. Jedna grupa, 10-osobowa, realizowata zajEcia w dotychczasowym pokoju

nauczycielskim. Pozostale dzieci (10 os6b) dolqczyly do grupy 6-i 5-1atk6w oraz grupy

4- i 5-latk6w. W obu grupach tego dnia nie byto po 5 os6b.

Od 13 wrzeSnia 2017 roka zajgcia w oddziale 4-1atk6w prowadzone bgd4 z podzialem na

dwie grupy (zgoda organu prowadzqcego przedszkole z ll wrzeSnia 2017 roku).

Przedszkole dysponuje 2 salami - wspomnianym wyzej pokojem nauczycielskim oraz

salk4 do zajgt, indywidualnych.

3) Od dnia 14 wrzeSnia 2017 roku organ prowadz4cy przedszkole zapewni dow6z dw6ch

grup dzieci do oddzialu w Marklowicach G6rnych.
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4) Dyrektor przedstawil protokdl kontroli stanu technicznego obiejtu w myil art. 62.p.1

Prawa Budowlanego wykonanego na okolicznoit wykorynuania zmiany polcrycia

dachowego oraz zalania obiehu przez wody opadowe z dnia 12 wrzeinia 2017 rolat

(dokument przekazany drog4 mailow4 13 wrzeSnia 2017 roku, pisownia oryginalna).

Wynika zniego,2e stwierdzono pozostaloSci po zaciekach (brak wizualnych odksztalceri

Scian i strop6w), na poziomie I pigtra instalacja elektryczna zosta\a zawilgocona, trwa

zmiana konstrukcji dachu. W uwagach i zaleceniach zapisano: budynek przedszkola nie

jest wylqczony z uiytkowania jednak2e wprowadza sig ograniczenie wykory+vania zajgt

z dzietmi do czasu osuszenia pomieszczeri i dopuszczenia instalacji elektrycznej

do eksploatacji po wykonaniu ponownych pomiardw elektrycznych.

W czasie kontroli na terenie obiektu przebywali takze pracownicy Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie oraz Urzgdu Gminy w Zebrzydowicach.

ZosIaLy przeprowadzone m.in. badania poziomu wilgotnoSci pomieszczef na obu

kondygnacjach budynku. Z informaqi przekazanych ustnie przez osobg koordynuj4cq

remont z rarienia Urzgdu Gminy w Zebrzydowicach (inspektor Krzysztof Mucha)

wynikalo, 2e nie ma przeciwskazah do realizacji zajg(, na parterze budynku. Do dnia

sporz4dzenia niniejszego protokotu brak pisemnej informacji o wynikach pomiar6w.

Zgodnie z okazanq dokumentacj4, dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku,

dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania

z obiekt6w nalelqcych do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w

nauki, oraz okreSla kierunki ich poprawy. Zustaleh kontroli sporzqdza sig protok6l, kt6ry

podpisuj4 osoby bior4ce w niej udzial,. Kopig protokolu dyrektor przekazuje organowi

prowadz4cemu.

Drogi ewakuacyjne nie zostaly oznaczone, co narusza $ 5 ust. 2 rozporzEdzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczefistwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. rJ. z 2003 r. Nr 3

poz. 69, z p62n. zm.). Na Scianach na obu kondygnacjach budynku brak jakichkolwiek

oznaczeh. Brak na ten temat uwag we wskazan'ym wyzej protokole kontroli.

Jak wykazala obserwacja przedszkola, prace remontowe, naprawcze i instalacyjne

w pomieszczeniach przedszkola przeprowadzane s4 pod nieobecnoS6 w tych

p o mieszczeni ach dzie ci.

9) Teren przedszkola jest ogrodzony. Zapewnione jest wlaSciwe oSwietlenie oraz r6wna

nawierzchnia dr6g i przeji(,, Brak bezpo6redniego wyjScia na jezdnig.
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10)W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewniono ciepl4 i zimnq biezqcq wodg

oraz Srodki higieny osobistej. Sprzgty, z kt6rych korzystajq dzieci dostosowane sq

do wymagari ergonomii.

ll)Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do kt6rych jest wzbroniony dostgp osobom

nieuprawnionym, sq zabezpieczofie przed swobodnym do nich dostgpem, jednak nie s4

odpowiednio oznakowane, co fiaflrsza $ 15 rozporz4dzenia MEN z 31 gradnia 2002

roku. Otwarta przestrzeri pomigdzy biegami schod6w zostil.a zabezpieczona. W pokoju

nauczycielskim znajdujq sig Srodki niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy

i instrukcjg o zasadach udzielania tej pomocy. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr

wypadk6w.

9. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalno(;ci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalno6ci statutowej szkolylplac6wki:

Dziennik zajg6 oddzialu 4-latk6w nie zostal poprawnie uzupelniony. Brak w nim dat i miejsc

urodzenia oraz adres6w zamieszkania niekt6rych dzieci. Narusza to $ 2 ust. 2

rozporz4dzenia z 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci

wychowawczej i opiekuhczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oSwiatowe

(Dz. U . z 2017 r. poz. 59 , z p62n. zm.) zaleca sig:

1) nie rozpoczynac zajg1' jeSli pomieszczenie lub inne miejsce, w kt6ry.m mqq byt,

prowadzone zajtpia,lub stan znajdujqcego sig w nim wyposazenia stwarza zagrohenia

dla bezpieczefstwa, zgodnie z $ 19 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeirstwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69, z po1n. zm.).

termin realizacji: od zaraz

2) oznaczy| w spos6b wyra1ny i trwaly drogi ewakuacyjne, zgodnie z $ 5 ust. 2

rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 rol<u

w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach
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3)

i plac6wkach (Dz. U . z 2003 r. Nr 3 poz. 69, z po1n. zm.).

termin realizacji: od zaraz

oznaczyc miejsca pracy oraz pomieszczenia, do kt6rych jest wzbroniony dostgp osobom

nieuprawnionyrn, zgodnie z $ 15 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 3l grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69, z p62n. zm.).

termin realizacji: od zaraz

wpisywad do dziennika zajE| przedszkola daty i miejsca rxodzenia oraz adresy

zamieszkarrra dzieci, zgodnie z 5 2 ust. 2 rozporz1dzenia z 25 sierpnia 2017 roku w

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki

dokumentacji przebiegt nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz

rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U.22017 r. poz.1646).

termin realizacji: od zaraz

4)

rt..mcrL' t *4.i"1-( - fu'*V
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

podpis dy'ektora szkoly/placfwki, miejsce i data podpisania protokolu

1 1. Po6wiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i dota odbioru protokolu
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Dyrektorowi szkoly/p1ac6wki, w teminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo z$oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheh dotyczqcego ustalefr

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodme z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji NarodoweJ z dnia25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U. 22017 r. poz. 1658).

parafo dyr e ktora szkoly/p lacdw k i parafa/y ko nto luj qc e go/y c lt


