
DK-BB.ss33.2.8s.2018

Protok6l kontroli dorainej

l. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Piotra Skargi 4, 43-502

Czechowice - Dziedzice
2. Imig i nazwisko dyrektora plac6wki: Katarzyna KubS

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O5wiaty,

40 -032 Katowice, ul. Powstarf,c6w 41 a

4. Wizytator dokonujEcy kontroli doru1nej: Anna Augustyniak
5. Data wydania i numer upowaZnienia: 11.07.2018 r., DK-8B.5533.2.85.2018

6. Terminy rozpoczgciai zakoirczenia kontroli doraZnej: 13 lipca 2018 r.

7. Tematyka kontroli: Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunk6w

nauki, wychowania i opieki.
8. Kontrolg przeprowadzono w zwiryku z wnioskami wynikaj4cymi ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego. Celem kontroli byla ocena stanu zapewnienia dzieciom bezpieczehstwa

i higieny podczas pobytu w przedszkolu.

CzynnoSci kontrolne: Podczas kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem przedszkola,

natomiast stan faktyczny stwierdzono na podstawie przegl4du budynku oraz analizy

nastgpuj4cej dokumentacji: protokoly w zakresie bezpieczeitstwa, statut przedszkola, rejestr

wypadk6w, teczki osobowe nauczycieli, inna dokumentacja nadzoru sprawowanego ptzez

dyrektora.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo5ci:

l. Przedszkole nr 2jest plac6wk4 czterooddzial.owq, usytuowan4 w centrum Czechowic-
Dziedzic. PrzedszkoleliczyNqcznie 100 wychowank6w. Dysponuje duZym ogrodem

z duaqiloSci4 drzew i krzew6w, wydzielonymi miejscami do zabawy dla mlodszych i dla

starszych dzieci, wyposazonew trzqdzenia ogrodowe do zabaw, piaskownica.

2. WejScie do przedszkola jest zarrrykane. Sale, w kt6rych przebywajqdzieci s4 jasne

przestronne, zlazienkami i bezpoSrednim wyj5ciem do ogrodu, pomieszczeniem

naleaaki, wyposazone w pomoce dydaktyczne i miejscado zabawy. Meble w salach

s4 dostosowane do wzrostu i wieku dzieci.Duha, przestronna szatniaz szafl<o-p6lkami

pelni r6wniez funkcjg holu.
3. Wszystkie pomieszczenia przedszkolne znajdujq sig na jednym poziomie (parter).

Na Scianachkorytarzy przedszkolazawieszono gaSnice i instrukcje bezpieczehstwa, ci4gi

komunikacyjne s4 drohne, a drogi ewakuacyjne oznaczone.

4. Dynektor przedszkola co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia

bezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania z obiekt6w nalez4c),ch

do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki i zabawy.

W dokumentacji znajduje sig:

1 . Protok6l z przegl4du BHP budynku z 3l .07 .2017 r. podpisany przez starszego

inspektora BHP i dyrektora przedszkola. Protok6l zawieru informacje dotyczqcq

przegl4du placu zabaw okreSlonego jako obiekty sportowe - brak uwag.

2. Protok6l przegl4dl budowlane go TlllPP2 z 10.10.2017 r. podpisany przez specjalistg

ds. budownictwa oraz dyrektoraprzedszkola - brak uwag.
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3. Plan ewakuacji przedszkola umieszczony zostal w widocznym miejscu (na Scianie

w korytarzu), w spos6b zapewniaj1cy latv'ry do niego dostgp. Drogi ewakuacyjne

ozrlaczone sq w spos6b wyru1ny i trwaly.
4. W pokoju intendentki ulokowana jest apteczkazaopatrzona w Srodki niezbgdne

do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcjg o zasadach udzielania tej pomocy.

Nawycieczkina:uczycielezabierujqprzenoSn4apteczkg.
5. Sprzgty, z ktlrych korzystaj4 dzieci dostosowane s4 do wymagari ergonomii.

lJrzqdzeni z kt6rych korzystaj4 dzieci na placu zabaw posiadaj4 odpowiednie atesty

i certyfikaty.
6. Kuhda grupa posiada dostgp do WC i\aziet*i. W pomieszczeniach

sanitarnohigienicznych zapewniona jest ciepta izimna,bielqcawoda oraz Srodki

higieny osobistej. IJrzqdzenia sanitarne utrzymane s4 w czysto5ci i s4 sprawne

technicznie.
7. Miejsca pracy i pomieszczenia, do kt6rych jest wzbroniony dostgp osobom

nieuprawnionym, s4 odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym

do nich dostEpem. Na drzwiach znajduj4 sig stosowne tabliczki.
8. Teren przedszkola jest ogrodzony. Jednak szlaki komunikacyjne wychodz4ce poza

teren przedszkola nie s4 zabezpieczone w spos6b uniemoZliwiajEcy bezpoSrednie

wyjScie na jezdnig. Bramka wejSciowa do przedszkola jest zamykana w godz.

9.00 -14.00.
9. Wszystkie zajEciaprowadzone s4pod nadzoremupowa:Znionej do tego osoby.

10. Dyrektor przedszkola posiada rejestr wypadk6w, w kt6rym nie odnotowano Zadnego

wypadku.
1 1. Statut przedszkola okreSla:

1. Spos6b sprawowania opieki naddzietmi w czasie zajgtw przedszkolu oraz

w czasie zajg6 pozaprzedszkolem. spos6b sprawowania opieki nad dziedmi w

czasie zajEt w przedszkolu orMw czasie zajg6 poza przedszkolem (rozdzial2).
2. Szczeg6lowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez

rodzic6w lub upowaZnion4 przez nich osobg zapevtniaj4c4 dziecku pelne

bezpieczehstwo (rozdzial 3 ).
3 . Zakres zadan nauczyciel i oraz innych pracownik 6w zwi4zanych z zapev,mieniem

bezpieczenstwa dzieciom w czasie zaj Et or ganizow any ch przez przedszkole

(Rozdzialv $ 34. RozdziaN2 okresla zadaniapracownik6w obslugi i administracji
w zakresie bezpieczeirstwa dzieci, $ 36 ).

4. Prawa i obowi4zki dzieci, w tym, warunki pobytu w przedszkolu zapewniajqce

dzieciom bezpieczeirstwo ( $ 3 9).
12. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy - w aktach

osobowych nauczycieli znajdujq sig zaSwiadczeniapotwierdzaj4ce odbycie szkoleri

w wym. zakresie.
13 . Przedszkole posiada regulamin wycieczek i spacer6w oraz regulamin korzystan ia z placu

zabaw.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnolci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczq orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo o(wiatowe

(Dz.IJ. z 2018 r. po2.996.) zaleca sig zabezpieczyd szlaki komunikacyjne wychodz4ce poza

teren przedszkola, w spos6b uniemoiliwiaj4cy uczniom bezpoSrednie wyjScie na jezdnig,
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zgodnie z $ 7 ust.4 Rozporz4dzenia

w sprawie bezpieczeftstwa i higieny

(Dz. U. 22003 r. Nr 6, poz. 69 zp62n.

Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w publicznych i nj lpublicznych szkolach i plac6wkach

ifntrQFir ripca 2or8 r.

1 2. Po Swiad czenie odbioru protokolu kontroli :

Bietsko-Biata, t6 tipca 20t8 r....$Xt*l:titfii$t*E:..3\$.rurr..?rrLx/}..1e. o1- 3s11

p o dp i s dy r e kt o r a s z ko ly / p I a c 6w ki, mffi1idqfuefu A pr o t o ko I u

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu

kontroli, przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umofuowanych zastrze2eri dotyczqcych

ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstafic6w 4la,

40-024 Katowice, zgodnie z $ t8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowei z dnia

25 sierpnia 2017 rolruw sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658).
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