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DK-c1.5533.89.2017

Protok6l kon

l. Nazwa szkoly, siedziba: Zesp6l Szko

107, 44-171 Plawniowice.

Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Malgorza

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego

ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice.

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Maciej

Data wydania i numer upowa2nienia do

oA.oR.Os 7 .2.1 1 42.2017 .

Terminy r ozp o czEcia i zakonczenia kontroli :

Tematyka kontroli: zapewnienie uczniom

CzynnoSci kontrolne: rozmowa z Paniq

W6jta Gminy do pelnienia zastgpstwa

dokumenta cji, wizja lokalna terenu wok6l

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym uj

Kontrola zostala przeprowadzona w zwiqzku z

reprezentanta rodzic6w dzieci uczgszczaj

w Plawniowicach. Anonimowa informacja wply

Uwzglgdniajqc zawafie w niej informacje, niez

zostala kontrola doru1na. Nie powiadamiano Dyrek

informacje o trwaj4cym od pocz4tku wakacji

zpoczqtkiem roku szkolnego jednak prace sig przedl

dzieci chodz4ce do przedszkola jak i uczniowie

wchodzE i wychodzq z budynku zespolu.

Nasz Urzqd posiadal informacje o remoncie (ze

(konieczny staly kontakt z Wojew6dzkim Ko

zakonczenia byl vqtznaczony na 10 wrzeSnia

nieobecnoSi uczni6w, po godz. 15+ej. Dyrektor szk

z harmonogramem i zostanq zakoiczone w przewidzi

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono,2e;

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.
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rzedszkolny w Plawniowicach, ul. Gliwicka

Borkiewicz-Pigta.

pedago giczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

wadzenia kontroli: 5 paldziemika 2017 r.

pa1dziemika}}lT r.

ieczefistwa podczas remontu budynku.

Jesionek - nauczycielkq wyznaczonq przez

dyrektora szkoly, przeglqd udostgpnionej

szk6l.

ych nieprawidlowoSci:

imow4 informacj4 osoby podaj4cej sig za

do Zespolu Szkolno-Przedszkolnego

paldziemika 2017 r. drog4 mailow4.

czyli 5 paLdziernika 2017 r. dokonana

szkoly o planach kontroli. Anonim zawieral

ncie szkoly, kt6ry mial zakohczyc sig

j4 i trwaj4 nadal. W czasie remontu zar6wno

y podstawowej oraz nauczyciele na biez4co

ne w czasie wakacji), jego utrudnieniach

rwatorem Zabytk6w), jednak termin jego

17 r., a prace mialy byi prowadzone pod

y informowal, 2e prace posuwajE siE zgodnie

4

terminie.
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budynek szkoly od parteru po dach jest za y rusztowaniami, miejscami (na rogach
budynku) pol4czonymi desk4 - ocieplanie w fazie wstgpnej,

nie bylo wida6 os6b pracuj4cych na (godziny poludniowe), pracownicy

ikonstrukcyjne (rusztowania, ptyty,

budowy,

brama wjazdowa z oznaczeniem ,,Teren

ikahdy mohe na teren budowy swobodnie

remontem i wskazuje na fakt, Ze dzienwczeSniej, czyli
z udzialem urzgdnik6w gminy - protok6l oglgdzin

o stanie bezpieczenstwa, odnosi sig jedynie do termin6

pracownik6w w celu ukoriczenia rob6t w szacowanych

Nalezy nadmienii, ze ostatnia kontrola w zakresie

warunk6w nauki, przeprowadzana na podstawie $ 3

p a r ofa dy re ktoro szk o ly/p lacdw k i
I

m

iach piwnicznych,

s4 bardzo liczne materialy budowlane

dociepleniowy itd.), parkuj4 samochody

wy wstgp jest szeroko otwarta

zlc,

r. zwolnieniu lekarskim, przeprowadzilem

22612017 r. W6jta gminy Rudziniec pani4

sytuacji zwiqzanej z przedlulajqcym sig

pafldziernika20lT r. w szkole byla komisja

remontu i koniecznoSci zwigkszenia liczby

nim terminach.

ust. l. rozporz4dzenia Ministra Edufalcji
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widoczni byli w okolicy budynku oraz w pom

remont dachu wygl4dal na zakofrczony,

materialy budowlane byly w czasie kontroli samochodami cigzarowymi od tylnej
strony szkoly, czyli aktualnego, czynnego wej ia do budynku,

na terenie wok6l zespolu szkoly sklado

dotychczasowe wejScia do budynku szkoly zamknigte, wchodzi sig ,,od tylu,,pokonuj4c
bardzo mokry teren, bloto oraz liczne ione materialy budowlane i Smieci - brak

jest wejScie do zespolu szk6l,
jakiejkolwiek informacji o tym, w kt6rym miej

I

personelu zespolu szk6l.

Poniewa2 Dyrektor zespolu - pani Malgorzata

trwaj4cym od 26 wrzesnia do 13 paldziemika 201

rozmowg z zastEpuj4cq jq - zgodnie z zarzqdzeniem

Beat4 Jesionek. Z przyczyn obiektywnych, uzyskanie

nauczycielka po ruz pierwszy wystgpuje w takiej roli.

Borkiewicz-Pigta, w dniu kontroli byla na

zczegolowych informacji bylo utrudnione -
Z v,rypowiedzi wynika, Ze pracownicy firmy

budowlanej przebywaj4 na terenie zespolu, jednak gl prace wykonuj4 po godzinie l5+ej kiedy

mazakonczyi sig do 15 listopada 2017 r,
juL dzieci nie ma w szkole. Zdaniempani Jesionek

Rozm6wczyni zdaje sobie spraw1 z bardzo trud

isji nie byl jeszcze przekazany szkole
(przeslano go droga mailowq - wersjg robocz4, nas dnia). Protok6l nie zawiera informacji

wniania bezpiecznych i higienicznych
warunk6w korzystania z obiekt6w nale?qcych do y, w tym bezpiecznych i higienicznych



Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w
i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U
przeprowadzona 17 paldziemika2016 r. Tak wyni
moze jest protok6l z pl1niejszej kontroli, jednak

odszukad). Przywolany przepis jednak wskazuje

przynajmniej jeden raz w roku, a do jego korica s4 j
nie daje nam mo2liwoSci wydania zalecenw tym

Poniewaz w mojej ocenie, sytuacja stwarza

pracownik6w zespolu, koniecznym jest natychmi

Nadzoru Budowlanego i poinformowanie o tym
Dyrektorowi szkoly nale?y wyda6 zalecenie pil
warunk6w nauczania, wychowania i opieki, a o wyd

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w

zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w
i opiekuriczej oruzimej dzialalnoSci statu

Nie uj awniono nieprawidlowo5ci

ll.Na podstawie arl. 55 ust. 4 ustawy z drua I

z 2017 r., poz. 59, z pdin. zm.) zaleca sig:

Zgodnie z $ 2 rozporzqdzenia Ministra Ed

2002 r, w sprawie bezpieczeristwa i higie

i plac6wkach (Dz. ll. z 2003 r. Nr 6,

bezpieczne i higieniczne warunki w zes

uwzglgdnieniem warunk6w panuj4cych n
przedszkolnego, na kt6rym prowadzony

Termin realizacji zalecefi - od zaraz

parofo dyrektora

ffi
szkoly/plocdwki

bezpieczeirstwa i higieny

z 2003 r. Nr 6, poz. 69,

w publicznych

ze zm.) byta

z okazanego protokolu kontroli w 112016 (by(,

ielka zastgpujqca Dyrektora nie potrafila go

konieczno5i dokonywania takiej kontroli

prawie trzy miesiqce. Tego typu sytuacja

zagrohenie dla uczni6w, dzieci oraz

powiadomienie Powiatowego Inspektora

organu prowadz4cego"

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych

ym zaleceniu powiadomid organ prowadzqcy.

e nieobjgtyrn kontrol4 w zwiqzku

dzialalnodci dydaktycznej, wychowawczej

j szkoly:

grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz.U.

i Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia

w publicznych i niepublicznych szkolach

69, ze zm.), w trybie pilnym zapewnid

szkolno-przedszkolnym, ze szczegLilnym

terenie naleZqcym do zespolu szkolno-

remont
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parufo szkoly/placdwki

{.,

6C"n o

protokolu

b,{rt'c4 lO.lo A^ola

podpisania protokolu

I 2. PoSwiadczenie odbioru protokoiu kontroli :

,d,wffi,*.*.
a l.'K /0. t o. Lo'\+

podpis dyreWora szkoly/plac|wki, miejsce i odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu
przysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umot go zastrzeZenia dotyczqcego
zawartych w protokole kontroli do Seskiego K OSwiaty, ul. Powstafc6w 4la,

Edukacji Narodowej z dnia 25
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Mi
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. I 6s8).

kontroli,

ustaleri

40-024

sierpnia
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--'7 I
p o r afa/y r o n r2t urt c e d /t&-.-dyrektora

**


