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Protok6l kontroli dorafrnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Bursa w Zespole Szk6l i Plac6wek O5wiatowych
w Bielsku-Bialej, ul. Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biala

2. ImiE i nazwisko dyrektora: Miroslaw Frqczek
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 4La
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Beata Janczak
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 24 kwietnia 2018 roku

Nr DK-BB .5533.2.64.20 1 8
6. Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 26 kwietnia 2018 roku
7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo

oSwiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6in. zm.): Zapewnienie uczniom bezpiecznych

'&#.iJ;ffiaffi1i1ggg65reh wa runk6w n auki, wych owania i opieki.
s. CzynnoSii(ontrolne: ffiifl"* ii*:it;W$;;i::N

a) analiza dokumentacji: statut bursy, regulamin bursy, dzienniki grup wychowawczych,
przydzial czynnoSci pracownik6w, inna dokumentacja,
b) przeprowadzono rozmowQ z wicedyrektorem bursy- P. BarbarqJedynak,
c) dokonano przegl4du plac6wki,
d) przeprowadzono anonimowa ankietg wSr6d wychowank6w bursy.

.a/l*ffid&*ffi"irti*iirr!,6i.riirliht'J'dlt'i*'*'rxr'f}&ll
voilfti iuffiii 1i;iliiuqe*:

W toku kontroli ustalono ze:
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mfafy iedynak
ustalono, 2e na dzieh kontroli bursE zamieszkuje 91 wychowank6w podzielonych na 3 grupy

jr,tWffi ue (grupa I- 28 os6b, grupa II- 31 os6b, grupa III- 32 osoby). Przekazana przez
:. ::,, wieedtrxek$e*aaktBalm :lio*b#itryuhdeffir'rk6ilrfiid;; ,%,4f{z$$,Ix@iHrhii&lit[tla*rstalon4

{.,rt!Er'$od$fgwier grup
;ary.otroWmFbzych (89) 'oraz,pozostaje w sprzeaztodci*z,inforrn6cJ'4 ddtyvz1aqryr#;Waferowania

Na podstawie informacji przekazanej od
ustalono, ze:

o Na II piEtrze budynku znajduje siE 18 pokoi dwuosobowych, w kt6rych zamieszkuje
lqcznie 36 os6b (10 chlopc6w i 26 dziewczqt). Wychowankowie zamieszkujqcy II piptro
majq do dyspozycji: llazienkE z 2 natryskami i 2 umywalkami, 1 pomieszczenie
z lnatryskiem i lumywalkq oraz wc z 3 oczkami i 1 umywalk4. Na II piqtrze znajduje
sig r6wnie2 I wc- z uwagi na rozbieZnoSd informacji wicedyrektora i wychowank6w
nie udalo siq ustali6, czy z tego wc mogq korzysta6 wychowankowie czy tylko kadra.
Ponadto na II pigtrze znajduje siq pok6j wychowawc6w, Swietlica i kuchnia.
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poinformowala, 2e z pomieszczert
sanitarnohigienicznych znajduj4cych siq na II piqtrze mog4korzysta6 jedynie dziewczgta,
chlopcy zamieszktjqcy to piptro zobowiqzani s4 korzysta6 z pomieszczeh
sanitamohigienicznych znajduj4cych sig na III piqtrze. Z informacji pozyskanej
od wicedyrektora oraz wychowank6w wynika, 2e nie wszyscy chlopcy zamieszkujqcy
II piEtro bursy przestrzegajq tych zalecen, zdarzqqsig sfluacje, kiedy z jednej lazienki
korzystaj4w tym samym czasie zar6wno chlopcy jak i dziewczpta.
Na III pigtrze budynku znajduje siE 20 pokoi dwuosobowych, w kt6rych zamieszkuje
lqcznie 40 chlopc6w. Wychowankowie zamieszkujqcy III piEtro majq do dyspozycji:
llazienkE z2natryskamii2 umywalkami, l pomieszczenie z lnatryskiem i lumyr,valk4
oraz wc z 3 oczkarni i 1 umywalk4. Na III piqtrze znajduje siE r6wnie2 I wc, kt6rego
przeznaczenia nie udalo siq ustali6, z uwagi na rozbiehnoSi informacji wicedyrektora
i wychowank6w. Ponadto na III piEtrze znajduje siq pok6j wychowawc6w, Swietlica,
kuchnia, silownia oraz pomieszczenie do odpoczynku.
Na IV piqtrze budynku znqduje sig 7 pokoi dwuosobowych, w kt6rych zamieszkuje
Lqcznie 14 wychowank6w: 4 dziewczyny i l0 chlopc6w. wychowankowie
zamieszkujqcy IV pigtro majq do dyspozycji: 2 lazienki. Na IV piEtrze znajduje siE
r6wniez pok6j cichej nauki, izolatka, kuchnia i 2 Swietlice.

informowala, ze na IV pigtrze znajdtjq siE &i.tr68 jedna
z przeznaczeniem d I a dziewc zqt, druga dl a chlop c6 w.

Podczas kontroli przeprowadzono anonimowq ankietE w6r6d 16 wychowank6w bursy.

Na pytanie w ankiecie, czy jesteS zadowolony/zadowolona z warunk6w panuj4cej
w bursie? a) w pokoju, w kt6rym mieszkasz?

:))

pomieszczeniach
)

sanitarnohi gi eni cznych, kt6rych korzystasz?

Na pytanie w ankiecie, czy wania bursy i pobytu, zapewnienie
bezpieczehstwa, ofert a np. zajgd dodatkowych spelnia Twoj e oczekiwania? iE},

CfiEsu*lry;fhg,ffi#rffi#iiie podczas przeprowadzonej kontroli, w tym wyniki przeprowadzonej"i 
i$#'l*1'!n$milr,

ankiety wskazuj4 ze Bursa nie zapewnia wszystkim wychowankom w pelni bezpiecznych
i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki zgodnie z S 2 rozporzLdzenia
Ministra Edukacji Narodowej i' Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeistwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz.
69, ze zm.).
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrolq w zwrqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

11.Na podstawie art.55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 201,6 r. Prawo oSwiatowe (Dz.U.2Ol7
poz.59 ze zmianarri) zaleca siq:

Podj46 dzialania, aby zapewnid wszystkim wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki
pobytu w bursie, zgodnie z obowi4zkiem dyrektora szkoty lub placriwki, okreSlonym w art.
68 ust. I pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (D2.U.2017 poz.59 ze

zmianami) oraz $ 2 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r, w sprawie bezpieczefstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkolach i plac6wkach (Dz" U. z 2003 r. nr 6, poz. 69, ze zm.).

Termin realizacji: od 10 maja 2018 r.
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tb.

podpis dyrehora plac1wki, miejsce i data podpisania protokolu

1. PoSwiadczenie odbioru protokotu kontroli:

2 :E..s :. P :' ** t. .? !..?9' .P. ! I
podpis dyrektora placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prcrwo zgloszenia pisemnych, umotl/wowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricfw 4Ia, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprowie
nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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