DK-BB.5533.2.56.2018

Protok6l kontroli doraZnej

Nazwa szkoly, siedziba: Publiczne Przedszkole Samorz4dowe nr 1 w Jaworzu,
ul. Szkolna 180' 43-385 Jaworze
2. Imig i nazwisko dyrektora plac6wki: Jolanta Bajorek
3" Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator O5wiaty,
40 -032 Katowice, ul. Jagielloriska 25
4. Wizfiator dokonuj4cy kontroli doraZnej: Anna Augustyniak
5. Data wydania i numer upowaznienia: 9 kwietnia 2018, DK-8B.5533.2.56.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli doraflnej:12 kwietnia 2018 r.
7. Tematyka kontroli: Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,
wychowania i opieki.
8. Kontrolg prr.pro*adzono w zwiqzku z wnioskami wynikaj4cymi ze sprawowanego nadzoru
pedagogiczrr"go. Celem kontroli byla ocena stanu zapewnienia dzieciom bezpieczeristwa
i higieny podczas pobytu w przedszkolu.

l.

Czynno$ci kontrolne: Podczas kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem przedszkola,
natomiast stan faktyczny stwierdzono na podstawie przeglqdu budynku oraz analizy
nastgpuj4cej dokumentacji: protokoly w zakresie bezpieczehstwa, statut przedszkola, rejestr
wypadk6w, teczki osobowe nauczycieli, inna dokumentacja nadzotu sprawowanego przez
dyrektora.
9. Opis ustalonego stanu faktycztego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Przedszkole Samorz4dowe nr I w Jaworzt miesci sig w budynku Szkoly Podstawowej
nr 1 w Jaworzu. Zlokalizowane jest na parterze budynku. Mieszczq sig tam 4 oddzialy
przedszkolne, natomiast oddzial 6 - latk6w mieSci sig na piEtrze budynku szkoty.
Przedszkol e liczy lqcznie 1 23 wychowank6w w 5 oddzialach.
roku dokonuje kontroli zapewnienia
2) Dyrektor przedszkola co najmniej raz
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bezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania z obiekt6w talel}cych
do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki i zabawy oraz
okreslil kierunki ich poprawy. W dokumentacji znajduje siq:
1. Protok6l zprzeglqdu stanu BHP budynku 228.08.2017 r. - podpisany przez specjalistq
BHP i dyrektora przedszkola.
2. Analiza stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w Publicznym Przedszkolu
Samorz4dowym nr 1 w Jaworzu z 15.01.2018 r. - podpisany pruez specjalistg BHP
i dyrektora przedszkola.
3. Protok6l sporz}dzony w wyniku kontroli okresowej placu zabaw z 10.04.2018 r.
podpisany przez specjalistg BHP i dyrektora przedszkola'
4. Ksiq1ka kontroli BHP w Publicznym Przedszkolu Samorzqdowym nr I w Jaworzu
zawieraj4c4 informacje z przeprowadzarych czynnoSci z zal<resr't BHP (prowadzona
od 10.03.2011 r.).

przedszkola umieszczony zostal w widocznym miejscu (na Scianie
w korytarzu), w spos6b zapewniajqcy latwy do niego dostgp. Drogi ewakuacyjne
oznaczorre s4 w spos6b wyraLny i trwaly.
Srodki niezbqdne
4\ W szatni przedszkola ulokowana jest apteczka zaopatrzona
tej pomocy.
udzielania
do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcjg o zasadach
N a wyci ec zki navczyci el e z ab i e r aj q przenoSn4 apteczkg.
s) Sprzgty, z kt6rych korzystaj4 dzieci dostosowane s4 do wymagari ergonomii. Urz}dzenta
zkt6rychkorzystaj4 dzieci na placu zabaw posiadaj4 odpowiednie atesty.

3) Plan ewakuacji
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6) Wpomieszczeniach
7)
8)

sanitamohigienicznych zapewniona jest cieplaizimna,bieaqcawoda
oraz Srodki higieny osobistej. Urzqdzenia sanitarne utrzyrnane sq w czystoSci i s4 sprawne
technicznie.
Miejsca pracy pomieszczerria, do kt6rych jest wzbroniony dostgp osobom
nieuprawnionym, sA odpowiednio oznakowane
zabezpieczone przed swobodnym
do nich dostgpem. Na drzwiachznajduj1sig stosowne tabliczki.
Schody wyposaZone s4 balustrad4. Stopnie schod6w nie s4 Sliskie. Pierwszy i ostatni
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przedszkola jest ogrodzony. Szlaki komunikacyjne wychodz4ce poza teren
przedszkola sq zabezpieczore w spos6b uniemozliwiaj1cy bezpoSrednie wyjScie
na jezdnig.
10) Wszystkie zqgciaprowadzone s4 pod nadzorem upowaznionej do tego osoby.
ll)Dyrektor przedszkola posiada rejestr wypadk6w, w kt6rym nie odnotowano zadnego
wlpadku.

9) Teren

12) Statut przedszkola okresla:

1. Spos6b sprawowania

2.
3.
4.

opieki nad dzielmi w czasie zajE1 w przedszkolv oraz w czasie
zajgt' poza przedszkolem. spos6b sprawowania opieki nad dziecmi w czasie zajg|
w przedszkolu oraz w czasie zajg| pozaprzedszkolem ($ 1 1).
Szczeg6low e zasady przlprowadzania i odbierani a dzieci z przedszkola przez rodzic6w
lub upowa2nion4 przez nich osobg zapewniqqc4 dziecku pelne bezpieczertstwo ($ 26).
Zal<res zadaf nauczycieli oraz innych pracownik6w zwiqzanychz zapewnieniem
bezpieczeistwa dzieciom w czasie zajg6 organizowanych przezprzedszkole (Rozdzial VII
5 22).

Prawa i obowi4zki dzieci, w tym, warunki pobyu w przedszkolu zapewniajqce dzieciom
bezpieczeistwo (Rozdzial.Ylll, $35- $ 36).
13) Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w aktach
osobowych nauczycieli znajduj4 sig zaSwiadczeniapotwierdzaj4ce odbycie szkoleri
w wym. zakresie.

w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzkrs,
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: nie stwierdzono
11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o5wiatowe
(Dz. U z 2017 r. poz. 59, z p62n. zm.)
Bielsko-Biala, 18 htietnia 2018 r.
podpis kontrolujqcego, miejsce i data
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Bielsko-Biala, 18 kwietnia 2018 r.
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kontroli:
Bielsko-Biala, l8 kwietnia 2018 r.

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu

DYREKTf)ffiDsZ[oLA

..fi.qrlalsith.Bsiomk.....
podpis dyrektora szkoly/placiwki, miejsce i dota odbioru protokolu
Dyrektorowi szkoly/plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prawo
zgloszenia pisemnych, umofuowanych zastrze2eri dotyczqcych ustaleti zawartych w protokole kontroli do Slqskiego
Kuratora Oiwiaty, ul. Powstariciw 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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