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Protok6l kontroli doraZnej

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole Publiczne nr I im. Ottona Klobusa

w Lodygowicach, ul. Pilsudskiego 4, 34-325 Lodygowice

Imig i nazwisko dyrektora: Malgoruata Mikociak

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O3wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

lmiE i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 21.12.2017 r.

oA-oR. 05 7 .2,1601.2011

Terminy rczpoczgciai zakoirczenia kontroli: 29.12.2017 r. -29.12.2017 r.

Tematyka kontroli: Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunk6w

nauki, wychowania i opieki.

CzynnoSci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono w oparciu o informacje pozyskane od rodzica, dotycz4ce

Przedszkola Publicznego nr I im. Ottona Klobusa

w Lodygowicach.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozrnowg z dyrektorem przedszkola oraz pomocq

wychowawcy grupy przedszkolnej, do kt6rej uczgszcza poszkodowane dziecko; dokonano

oglgdzin budynku przedszkola, wyposazenia sal oraz terenu wok6l przedszkola; sprawdzono

arkusz organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018 wrz z aneksami; statut

przedszkola; dzienniki zaij76 rejestr wypadk6w uczni6w; wewngtrzne procedury zwi4zane

z zapewnieniem bezpieczefstwa w przedszkolu; zeszyty lrryjSd poza teren przedszkola;

regulamin wyjSi i wycieczek; ksi4zkg obiektu budowlanego; wykaz protokol6w okresowych

kontroli stanu technicznego obiektu oraz protokoly: przegl4du technicznego i konserwacji

podrgcznego sprzgtu gaSniczego, przegl4du systemu oddymiania klatki schodowej, badania

i pomiar6w skutecznoSci ochrony przeciwpoZaxowej, okresowej kontroli przewod6w

kominowych, spalinowych, wentylacyjnych, przeglqdu urzqdzei kotlowych, okresowej

pr6by szczelnoSci gazowej, protokol powypadkowy ucznia,

odpowied2 dyrektora na
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akta osobowe pracownik6w przedszkola w zalresie

przeszkolenia z udzielania pomocy przedmedycmej oraz bhp.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo$ci:

1) Zgodnie z arkuszem organizacyjnym Przedszkola Publicznego nr 1 im. Ottona

Klobusa w tr odygowicach zatwierdzonym do rcalizacji przez W6jta Gminy

Lodygowice w dniu 22 maja 2017 r. wraz z dwoma aneksami, w przedszkolu

zatrudnionych jest 8 nauczycieli orazT pracownik6w niepedagogicznych. Do trzech

oddzial6w przedszkola uczQszcza 75 dzieci, po 25 dzieci w kazdym oddziale.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30, w tym realizuje podstawg

programow? wychowania przedszkolnego w godzinach 7.30 - 12.30.

2) Teren przedszkola jest ogrodzony, szlaki komunikacyjne wychodz4ce poza teren

przedszkola zabezpieczono barierk4 w spos6b uniemo2liwiajqcy bezpoSrednie

wyjScie na jezdnig.

3) Uruqdzenia higieniczno-sanitarne sE sprawne i utrzymywane w czystoSci.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewniono ciepl4 i zimn4 biezqcq

wodg oraz Srodki higieny osobistej.

4) Pomieszczenia budynku przedszkola, w kt6rych prowadzone s4 zajgcia nie stwarzajq

zagrohenia dla bezpieczefstwa dzieci i doroslych.

5) Sprzgty, zabawki z kt6rych korzystajq dzieci zostaly dostosowane do wymog6w
TT

ergonomir, posiadaj4 wymagane atesty.

6) Schody nie s4 Sliskie, wyposazone sA w balustrady zporQczarmi (oddzielne porgcze dla

dzieci, umocowane przy Scianie).

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

nieuprawnionym, s4 odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do

nich dostgpem.

8) Plan ewakuacji przedszkola umieszczono w widocznym miejscu, a drogi ewakuacyjne

oznaczono w spos6b wyruiny i trwaly.

9) Plac zabaw wyposa2ony w urz4dzenia z atestem.

l0)Na pierwszym pigtrze znajduje sig przenoSna apteczka, wyposa2ona w Srodki

niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcj4 o zasadach udzielania

tej pomocy.

1l)Miejsce spo2ywania positk6w przez dzieci jest utrzymywane w czystoSci, a jego

wyposa:Zenie zapewnia bezpieczne u2ytkowanie.
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l2)Zainstalowano drzwi przeciwpoilarowe w pokoju nauczycielskim, kuchni, biurze

dyrektora.

13) W razie braku prqdu whqcza sig awaryjne oSwietleniekorytaruai schod6w.

14)Drzwi wej6ciowe odpowiednio zabezpieczone przed niekontrolowanym wyjSciem

przedszkolak6w, wyposazane w dzwonek.

l5) Przedszkole wyposazonejest w hydranty i gaSnice.

l6) W statucie przedszkola (przyjgty uchwal4 rady pedagogicznej nr 3/2Afl-2018 w dniu

30 listopada 2017 r.) w $ 9 okreSlono spos6b sprawowania opieki nad &ie6mi

w czasie zajgt, w przedszkolu oru w czasie zajgt poza przedszkolem. Punkt 4 $ 9

statutu stanowi, i2 ,,,Organizacja wycieczek i spacer6w w przedszkolu olveilona jest

w odrgbnyn regulaminie", o w punkcie 12 $ 9 ,,W sytuacjach naglych wzywane jest

pogotowie z rdwnoczesnym powiadomieniem rodziciw, a dziecla zostaje powierzone

opiece lelarskiej i do czasu pojawienia sig rodziciw, pozostaje w obecnoici

nauczyciela lub dyrektora, ladrzy mu towarzyszq" otaz w punkcie 14 $ 9

,,W sytuacjach tego wymagajqcych nauczyciel ma prarryo zaiqdat od rodzica

zofwiadczenia lelwrskiego, kt6re potwierdza brak przeciwskazari do uczestniczenia

w zajgciach dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu". Rozdzial5 $ 25 statutu

okre5la zakres zadah nauczycieli i innych pracownik6w przedszkola zwi4zanych

z zapewnieniem bezpieczeristwa dzieciom podczas zajg(, organizowanych

w przedszkolu.

17)Regulamin Spacer6w i Wycieczek Przedszkola Publicznego nr I im. Otttona Klobusa

w Lodygowicach" z dnia 16 marca 2005 roku w zaloheniach og6lnych zawiera

nastgpujqce informacje: ,,1. Organizatorem spaceriw i wycieczek jest Przedszkale

Publiczne nr I im. Ottona Klobusa w tr odygowicach przy wsphlpracy z rodzicami;

2. Formy: spacery, Irdtkie wycieczki, wycieczki l*ajoznawczo-turystyczne;

3. Wyiicie na spacer odnotowuje sig w dzienniku zajgt przedszkolnych, zeszycie

spacer|w i wycieczek i nie wymaga dodotkawej dokumentacji;

4. Spacer organizowany jest zgodnie z ramowym rozHadem dnia przez nauczycielkg

danei grupy; 5. Do opieki nod dzietmi w czasie spacerdw zobowiqzana jest pomoc

wychowawcza".

18)W Przedszkolu opracowano nastgpuj4ce procedury zviqzane z zapewnieniem

bezpieczeftstwa dzieciom :

o Obowi4zki w zakresie bezpieczeistwa dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 1

im. Ottona Klobusa w tr-odygowicach (procedura dotyczy nadzoru nad



dzieimi od momentu podjgcia nad nimi opieki przeznavczyciela do momentu

ich odbioru zprzedszkola) - z dnia I wrzesnia 2012 roku,

Postgpowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola

zdaruyl sig nieszczgsliwy wypadek z udzialem dziecka (procedura dotyczy

sprawowania nadzoru nad dziedmi oraz ochrony ich Zycia i zdrowia

w sytuacji wyst4pienia wypadku na terenie przedszkola - z dnia I wrzesnia

2012 roku,

organizacja pierwszej pomocy (postgpowanie w przypadku koniecznosci

udzielenia pierwszej pomocy wychowankom przedszkola) - z dnia I wrzesnia

2012 roku,

Postgpowanie w sytuacji pr6by odebrania dziecka przez rodzicalprawnego

opiekuna bgd4cego pod urplywem alkoholu lub narkotyk6w,

Przekroczenia prawa ptzez nauczy ciela,

o Procedura Niebieskiej Karty.

l9)Dyrektor dokonal kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk6w

korzystania z budynku przedszkola oraz:urzildzeri na placu zabaw. Z ustaleri kontroli

sporz4dzono protokoly :

o Protok6l w l/2017 z okresowej "pigcioletnej" i ,,rocznej" kontroli stanu

technicznego budynku z dnra23 lutego 2017 roku,

Protok6l Nr 22a17 przeglEdu systemu oddymiania klatki schodowej z dnta22

wrzeSnia 2017 roku,

Protok6l badania przegl4du i konserwacji (stale urz4dzenia gaSnicze, hydranty

wewngtrzne) z dnia 14 grudnia 2017 roku,

r Protokol nr 5312017 z drua 28 listopad a 2017 roku z okresowej pr6by

szczelnoSci gazowej,

o Protok6l Nr 229117 z dnia 14 listopada 2017 roku z okresowej kontroli

przewod6w kominowych, spalinowych, wentylacyjnych,

Protok6l z przeglqdu technicznego i konserwacji podrgcznego sprzgtu

gaSniczego z dnia 4 pzthdziemika 2017 roku,

Protokoly SANEPID (ostatni zdnia13 puldziemika 2016 roku),

Protok6l pomiar6w ochronnych instalacji elektrycznej z dniag listopada 2016

roku,

a

a



o Protok6l Nr 1212011 z prac kontrolno-pomiarowych oSwietlenia i instalacji

elektrycznej z dnia 16 grudnia 20l l roku,

o Protok6t zbadait i pomiar6w skutecznoSci ochrony przeciwpo?arowej zdnia

28 sierpnia 2017 roku,

o Protok6l z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania

z obiekt6w z dma 31 sierpnia 2017 roku,

o Protok6l z kontroli sprzgtu ogrodowego oraz sprzgtu znajdujqcego sig

w budynku przedszkola z dnia 5 kwietnia 20 I 7 roku,

o OSwiadczenie o przeprowadzonych daalaniach dotycz4cych wylqcznika

poZarowego z dnia 14 listopada 2017 roku,

o KsiQzka obiektu budowlanego prowadzona od 19 stycznia 2012 roku.

20) Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr szkoleri w zakresie bhp i medycyny pracy.

Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy

oraz obowi qanjEcy ch przepi s6w bhp.

21)Dyrektor Wznaczyt dw6ch przeszkolonych pracownik6w przedszkola do udzielania

pierwszej pomocy przedlekarskiej.

22)Dyrektor przedszkola przypomniala radzre pedagogicznej o koniecznoSci

przestrzegania zasad bezpieczeitstwa dzieci w plac6wce (zachowanie w szatni,

lazience, sali zabaw, korytaran orv poza niq: spacery, wycieczki, ogr6d

przedszkolny) - Protok6l Nr 1 201712018 z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz Protok6l

Nr 4 2017/2018 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

23)W dniu 6 grudnia 2017 roku w6r6d rodzic6w dzieci przedszkolnych zostala

przeprowadzona ankieta na temat funkcjonowania przedszkola. Na pytanie nr l0
ankiety ,,Czy uwaZa Pan/Pani, ie placdwlca jest miejscem bezpiecznyn?" 34 z 37

rodzic6w odpowiedzialo, ze jest bezpieczna, 3 z 37 ,2e czgsciowo bezpieczna.

24)w przedszkolu obowi4zujq zeszyty spacer6w i wycieczek dla kazdej z Erup,

w kt6rvch odnotowvwane sa rwi(cin dzieci rv:,?a feren rrrzerlqzt(\lckt6rych odnotowywane sQ wyjScia dzieci poza teren przedszkola.
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Srodki zapobiegawcze, wydane

zarz4dzenia

dyrektor przedszkola i

27) Dyrektor przedszkoli, liffiT

28) W dniu kontroli dyrektor przedszkola

kt6ra wniosla

dotyczyly nie umieszczenia

odniosla sig do

dyrektor przedszkola or--

chodnikiem wzdtul

pisemne oSwiadczenia na temat przebiegu zdarzenia. TreSd oSwi adczeh oraz opis

wypadku w protokole powypadkowym wskazuj4 na nastgpuj4cy przebieg wypadku:

prawdopodobnie na wskutek

obserwowane poniewa2

powiadomila prosila obserwo

roznowg telefoniczn4

w przedszkolu, w celu uzyskania informacj

salizajE6-

Podczas odbioru 

-
dyrektor przedszkola

roku dyrektor przedszkola przeprowadzila

Zdaniem dyrektora przedszkola oraz

dyrektor przedszkola
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przedszkol4 tlumaczqc decyzj g bezpiec:zeirstwem

oraz innych dzieci w gtupie. Nastgpnego dnia,

przedszkola -ailfttriltr' zdanie,

przedszkolnych.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku

zestwierdzonygni" nieprawidtowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki : nie stwierdzono

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 22017 r. poz. 59 i 949 ) zaleca sig: *.*

1. O ka2dym wypadku zawiadamiad niezwlocznie rodzic6w (opiekun6w)

poszkodowanego dziecka oraz pozostalp osoby wymienione w S 41.1

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku

w sprawie bezpieczerlstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach

i plac6wkach (DZ. A, z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

"ri. '

I

12. Po5wiadczenie odbioru orotokolu kontroli:
Dyrcktor Przedszkola Ni 1 1t;1pilsekule Pulrliczne Nr 1

irn. Oilono Klobusc
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Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otzymania protokolu kontr-oli,

przystuguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastzekeit dotyczqcych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do SQskiego Kuratora Oswiatg ul. Powstaric6w 4la, 40-021

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra"Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. lJ.z2017 r.poz.l653).




