DK-BB.5533.2.55.2018

Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza
KoSciuszki w Jasienicy, ul. Strumieriska 271,43-385 Jasienica
2. Imig i nazwisko dyrektora plac6wki: Jolanta Dufniak
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzlr pedagogiczny: SQski Kurator OSwiafy,
40 -032 Katowice, ul. Jagielloriska 25
4. Wizytator dokonuj 4cy kontroli dor a2nej : An n a Au gus tyn iak
5. Data wydania i numer upowaznienia: 5 kwietnia 2018, DK-BB.5533.2.55.2018
6. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli dorulnej 6 kwietnia 2018 r.
7. Tematyka kontroli: Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,
wychowania i opieki.
8. Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku 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 przeglqdu budynku oraz anahzy
nastgpuj4cej dokumentacji: protokoly w zakresie bezpieczehstwa, statut przedszkola, rejestr
wypadk6w i dokumentacja powypadkowa, teczki osobowe nauczycieli, inna dokumentacja
nadzoru sprawowan ego przez dyrektora.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
1) Przedszkole wchodzi w sklad Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Jasienicy. Liczy
8 oddzial6w, \qcznie 190 wychowank6w w grupach 24 i 25 osobowych. Oddzialy
przedszkolne znajduj4 sig na parterze Zespolu. Wychowankowie korzystaj4 z szatni
i stol6wki zlokahzowanych na parterze.
2) Dyrektor przedszkola co najmnrej ruz w roku dokonal kontroli zapewnieniabezprecznych
i higienicznych warunk6w korzystania z obiekt6w nalelqcych do przedszkola, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki i zabawy oraz okreSlil kierunki ich
poprawy.
W dokumentacji znqduje sig: 1. Protok6l zprzeglqdu stanu BHP budynku 23L08.2017 r.
* podpisany prze zakladowego inspektora BHP i dw6ch spolecznych inspektor6w pracy.
2. Ocena bezpieczehstwa placu zabaw z 31.08.2077 r. - podpisany przez zakladowego
inspektora BHP i dwoch spolecznych inspektor6w pracy. W protokole zawarto uwagi
(dot. Scianki wspinaczkowej), kt6re wedlug oSwiadczenia dyrektora zostaly zreahzowane.
3. Sprawozdame za I pokocze roku szkolnego 201712018 pracownika sluzby BHP.
(analo giczna dokumentacj a dotyczy roku szkolnego 20 I 6 I 20 I7 )
3) Plan ewakuacji przedszkolaumieszczony zostal w widocznym miejscu (na Scianie
w korytarzu), w spos6b zapewmajEcy latwy do niego dostgp. Drogi ewakuacyjne
oznaczorre s4 w spos6b wyralny i trwaly.
4) Pomreszczenia przedszkola wyposazone sq w apteczki zaopatrzone w Srodki niezbgdne
do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcjg o zasadach udzielania tej pomocy.
Wychowankowie przedszkola objgci sq w Zespole opiek4 pielggniarki trzy razy
w tygodniu w ramach gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
5) Sprzgty, zktorych korzystajq dzieci dostosowane s4 do wynagari ergonomii. Urzqdzenia
zkt6rychkorzystajq dzieci na placu zabaw posiadaj4 odpowiednie atesty.
6) W pomieszczeniach sanitamohigienicznych zapewniona jest ciepla i zimna,bieLqca woda
oraz Srodki higieny osobistej. Urzqdzenia sanitarne utrzymane s4 w czystoSci i s4 sprawne
technicznie.
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pomieszczenia, do ktorych jest wzbroniony dostgp osobom
nieuprawnionym, s? odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym
do nich dostgpem. Na drzwiach znajduj4 sig stosowne tabliczki.
8) Schody wyposazone s4 balustradq. znajduj4 sig pomigdzy Scianami. Stopnie schod6w nie
s4 Sliskie. Pierwszy i ostatni stopieri zostal oznakowany czarno-261t4 taSm4.
9) Teren przedszkola jest ogrodzony. Szlaki komunikacyjne wychodzEce poza teren
przedszkola sQ z*ezpieczone w spos6b uniemozliwiajqcy bezpoSrednie wyjScie
na jezdnig.
10) Wszystkie zajgcia prowadzone s4 pod nadzorem upowaznionej do tego osoby.
11) W rejestrze wypadk6w Zespolu Szkolno -Przedszkolnego w Jasienicy odnotowano jeden
wypadek (17.01.2018. r.) okreSlony jako lekki. Dyrektor powolal zesp6l powypadkowy.
W dokumentacji znajduje sig zgloszenie wypadku, Karta zgloszenia wypadku oraz
protok1l powypadkowy. Protok6l Podpisany zostalprzez inspektora BHP oraz rodzica.

7) Miejsca pracy i

12) Statut przedszkola okreSla:

1.

Spos6b sprawowania opieki nad dzieimi w czasie zajq(, w przedszkolu oraz w czasie
zqEc poza przedszkolem. spos6b sprawowania opieki nad dzieimi w czasie zajgd
w przedszkolu oraz w czasie zajgtpozaprzedszkolem ($ 10, $ 1).
2. Szczeg6low e zasady przprowadzania i odbierani a dzieci z przedszkola przez rodzic6w
lub upowa2nion4 przez nich osobg zapewnialqc4 dziecku pelne bezpieczenstwo ($ 12).
3. Zal<res zadah nauczycieli oraz innych pracownik6w zwiEzanychz zapewnieniem
bezpieczehstwa dzieciom w czasie zalgd organizowanychprzez przedszkole (Rozdzial VII
s 22).
4. Prawa i obowi4zki dzieci, w tyrn, warunki pobytu w przedszkolu zapewniaj4ce dzieciom
bezpieczehstwo ( Rozdzial VIII, $25).
13) Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy - Dyrektor
przedstawil zaiwiadczenie o ukoriczeniu kursu Podstawowej pierwszej pomocy
przedmedycznej z 13.03.2013 r. - w aktach osobowych nauczycieli znajdujq sig ww.
zalwiadczenia.
10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwrerdzonymi nieprawidlowoSciami w dziatalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci stqtutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono
11.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy
2016 r. Prawo oSwiatowe
H
(Dz. U 22017 r.poz.59,zpoLn.zm.)z

Bielsko-Biala, I3 h,uietnia 2018 r.
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J. l(o(cruszki wJasienicy

43-385 JAStENtCA 27i

tel. (033) g15-22-23
.r!lp99I:?i.9I:028 REGoN072B6B7s0

toru protokotu

Dyrektorowi szkoly/plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje pr6wo
zgloszenia pisemnych, umoynuowanych zastrzeiefi dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego
Kuratora Olwiaty, ul. Powstaitc1w 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
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