DK-BB.5533.L.45.20L8

Protok6l kontroli dorainej
1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewiczaw Zywcu,
34-300 iLywiec,M. Sklodowskiej

-

Curie 2

2. Imig i nazwisko dyrektora: Aleksandra Knapek
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator O5wiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstafic6w 41a
4. Imig

i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch

5. Data wydania

i

numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli:

9 listopad 2018 roku

Nr DK-8B.5533. 1.45.20r8
6. Terminy rozpoczgciai zakoiczenia
7. Tematyka

kontroli: 21 listopad 2018 roku

kontroli: Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,

wychowania i opieki oraz przeprowadzenie postgpowania powypadkowego.
8. CzynnoSci

kontrolne: przeprowadzono rozmowg

z dyrektorem szkoly, dokonano analizy

- statut szkoly, program wychowawczy, program profilaktyki, protokoly rady
pedagogicznej, dziennik I,
dokumentacja pedagoga, protok6l z kontroli
dokumentacji

zapewnieniabezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystaniaz obiekt6w naleZqcych do

szkoly

z

31.08.2018

r.,

harmonogram dy2ur6w, regulamin dy2urowania, plan zajgt

dydaktyczno-wychowawczych, rejestr wypadk6w, regulamin
z basenu na

i

harmonogram korzystania

rok szkolny 201812019, dokumentacja powypadkowa: protok6l powypadkowy
zarzqdzenia dyrektora szkoly, notatki slu2bowe dyrektora szkoly dotycz4ce

dokumentacja obserwacji lekcji na basenie.

zdarzenia

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

Kontrolg przeprowadzono

w

zwiqzku ze skargq rodzica ucznia dotyczqcq niezapewnienia

bezpieczeristwa
(data wptywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 7 listopad 2018 roku).

I. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki.
Po analizie dokumentacji i rozmowie przeprowadzonej z dyrektorem szkoly ustalono:

Statut Szkoly Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza

w Zywcu

okre6la warunki pobytu

w szkole, zapewniaj4ce uczniom bezpieczeristwo. Zawiera nastgpuj4ce
zzapewnieniem uczniom bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki:
1

zapisy

zwiqzane

Rozdzial ..Cele i zadania szkoly" $ 8:
,,

l.

Szkola dba o bezpieczeristwo uczni1w i ochrania ich zdrowie od chwili wejicia ucznia do szkoly

do momentu jej opuszczenia, poprzez;
opieki przez nauczycieli oraz innych

l)

zapewnienie uczniom przebywajqcym w szkole podczas

pracownikiw szkoly, 2) organizowanie przed lekciami i w czasie

przerw dy1urdw nauczycielskich na korytarzach

-

zasady

i

organizacjg ww. dy2ur6w olveila

zarzqdzenie dyrektora szkoly, 3) omawianie zasad bezpieczeftstwa na godzinach wychowawczych

i innych zajgciach, ... " ,,6)szkolenie pracownikdw szkoly w zalcresie bhp, " ,, I 3)nauczyciel natychmiast

reaguje

na

wszelkie dostrzehone sytuacje

bezpieczeristwa uczni6w, ",, 15) nauczyciel

lub zachowania ucznifw

stanowiqce zagroienie

lub inny pracownik szkoly nienvlocznie

zm,viadamia

dyrehora szkoly o wszelkich dostrzeionych zdarzeniach, noszqcych znamiona przestgpstwa lub
stanowiqcych zagrohenie dla zdrowia lub zycia uczni6w".
Zal<res zadafi nauczycieli, wychowawc6w klas

i

innych pracownik6w szkoly dotyczqcy

zapewnieniabezpieczefstwa uczniom w czasie zajgi organizowanych przez szkolg reguluj4 zapisy
$

40, 41, 47

i

48 statutu szkoly. ,, Nauczyciel zapewnia bezpieczeftstwo uczniom w czasie lekcji,

i zajgt pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjit, wycieczek, przestrzegat przepisdw bhp
i zarzqdzeri dyrektora szkoly w tym zal{resie". ,, Nauczyciele realizujqcy zajgcia w miejscach,
w h1rych ma zastosowanie regulamin sq zobowiqzani zapoznat z nim uczni6w. Dodatkowo

przerw

nauczyciele zapoznajq uczniiw

Po

z

procedurami dojazdu na halg i plywalnig".

dokonaniu ewaluacji dzialai wychowawczych Zesp6l Nauczycieli Edukacji

Wczesnoszkolnej Szkoly Podstawowej nr 3 w Zywcu w dniu 7.09.2018 roku przyjql ,,Regulamin

zajgl na basenie dla klas
nauczyciela

-

II i III", kt6ry szczeg6lowo okresla

opiekuna, zadania rodzic6w, zadania uczni6w

-

zasady organizacyjne, zadania

uczestnik6w zajg6, zasady zachowania

na basenie oraz zasady zachowania w autobusie podczas przejazdt na basen. W roku szkolnym
201812019

obowipuje schemat korzystania z basenu, kt6ry zawiera godzing wyjazdu ze szkoly, czas

trwania zajgd na basenie, klasy uczestniczqce w zajgciach, nazwiska opiekun6w poszczeg6lnych
klas.

W szkole dziala monitoring pozwalaj4cy na stalq kontrolg bezpieczefrstwa podczas przerw

i zajgl lekcyjnych.

Nauczyciele zgodnie

z przyjgtym

harmonogramem pelniq dyrrury na przerwach

w wyznaczonych miejscach na terenie szkoly. Regulamin dy2ur6w nauczycieli zostal zatwierdzony
i ogloszony na spotkaniu rady pedagogicznej w dniu 3 I sierpnia

201 8

zapisy dotyczqce obowi4zk6w nauczyciela dy2uruj4cego,

do kt6rych

roku. Zawiera miedzy innymi

nale?y: punktualne

rozpoczynanie dy2uru, czynne pelnienie obowipk6w, dokonywanie obchodu wszystkich miejsc

i 2yciu uczni6w,
zagrfiaj4cych zdrowiu i bezpieczeflstwu

w obszarze wyznaczonym, eliminowanie sytuacji zagrrtajqcych zdrowiu

obowipek informowania dyrektora szkoly o sytuacjach

4

r

uczni6w oraz pouczenie o odpowiedzialnoSci nauczyciela dyzuruj4cego za bezpieczehstwo dzieci

wrejonie dy2urowania. Obserwacja szkoly

i

terenu wok6l niej

w dniu kontroli

(21.11.2018 r.)

potwierdza pelnienie obowi4zk6w przez nauczycieli zgodnie z obowi4zuj4cymi zasadami.

W celu przygotowania budynku na nowy rok szkolny dyrektor dba o

przeprowadzenie

kontroli zapewnianiabezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania z obiekt6w nale2qcych do
szkoly, co potwierdza protok6N z 31.08.2018 roku. Na podstawie przegl4du stwierdzono, 2e szkola

jest przygotowana do nowego roku szkolnego. Dyrektor oSwiadczyla,2e systematycznie, zgodnie
z obowipujQcym prawem realizuje wszystkie obowi4zkowe przegl4dy. Protok6l

zostal przekazarry do organu prowadz4cego

W

-

z przeglqdu szkoly

pismo z dnia 31.08 2018r. przekazujqce ww. protok6l.

budynku znajduj4 sig vtyruimie przygotowane, latwo dostgpne plany ewakuacji

W dokumentacji dyrektora s4 informacje w dniu 23.10.2018 roku. W pomieszczeniach

i stosownymi znakami wskazano drogi ewakuacji.
protok6l,

z

przeprowadzonej pr6bnej ewakuacji

sanitarnohigienicznych zapewniona jest ciepla

i

zimnabiehqca woda oraz $rodki higieny osobistej,

awzqdzenia sanitarnohigieniczne s4 utrzymane w czystoSci i w stanie pelnej sprawno$ci technicznej.
Schody wyposazone s? w balustrady z poreczaffii, stopnie schod6w nie s4 Sliskie. Teren szkoty jest

ogrodzony. Pomieszczenia szkoly (pok6j nauczycielski, sekretariat, sala wychowania frzycztego,
gabinet pietggniarki) wyposazone sQ

w

apteczki zaopatrzone

w

Srodki niezbgdne do udzielenia

pierwszej pomocy oraz instrukcjg udzielania tej pomocy.

II. Postgpowanie powypadkowe.
Dyrektor prowadzi rejestr wypadk6w, kt6ry jest zgodny ze wzorem okreSlonym w zalqczniku

nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
bezpieczeristwa

rr

i

Sportu z dnia 31 grudnia 20O2 r. w sprawie

i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U.22003

6, poz. 69, z p6in. zm.)

i zawiera:

dane ucznia, datg

r.

i rodzaj wypadku, miejsce wypadku i rodzaj

zajg6, rodzaj ur.Lzu i jego opis, okolicznoSci wypadku, informacje o udzielonej pomocy oraz Srodki
zapobiegawcze.

W bie24cym roku szkolnym wpisano do ww. rejestru 3 wypadki,

Dyrektor szkoly oSwiadczyla, 2e niezwNocznie zawiadomila
pracownika sluZby bezpieczefrstwa

i

o

okreSlone jako lekkie:

wypadku matkg ucznia,

higieny pracy wyznaczonego przez Miejski Zarzqd Szk6l

i Przedszkoli w Zywcu, spolecznego inspektora pracy, organ prowadz4cy szkolg. Podczas kontroli
oSwiadczylatakie,2e takiej informacji nie przekazala do rady rodzic6w.

3

W toku kontroli, na podstawie rozmowy

i

szczeg6lowej notatki sluZbowej dyrektora szkoly

zglosila wypadek,

kt6ry mial miejsce na zajgciach na basenie, zapewnila poszkodowanemu I
ao

zdarzeniu poinformowala niezwlocznie matkg ucznia

orv

opiekg,

pogotowie ratunkowe, kt6re

przewiozlo poszkodowanego pod opiek4 matki do szpitala

lrura,

po zdarzeniu nauczycielka

kl6ra sprawowala opiekg nad

-

uczniami w czasie zajgt na basenie zloZyla dyrektorowi notatkg slu2bowq szczeg6lowo opisujqc4
odbyla w dniu

przebieg zdarzenia. Jak wynika z dokumentacji szkoly,

szkolenie BHP dla nauczycieli w dziedzinie bezpieczeflstwa i higieny pracy.

Ponadto nauczycielka
przeprowadziNa

z uczniami

po

zdarzenlt na basenie,

jak wynika z zapis6w w

dzienniku,

rozmowg na temat zasad bezpieczeitstwa w czasie trwania

I

-i z basenu, w tym przypomniala o zakazie wykonywania

zajgt na basenie, w szatni, w drodze do
skok6w do wody.

W dokumentacji dyrektora szkoly jest tak2e notatkanauczyciela, kt6ry podczas ww. wypadku
z kt6rej wynika, 2e nauczycielka

byl takhe na zajgciach na basenie

zwr6cila sig do niego o pomoc, kt6ra przed przyjazdem pogotowia ratunkowego zostala natychmiast

w obecnoSci pielggniarki szkolnej

W dniu wypadku
dyrektor szkoly przeprowadzltatak2e rozmowg

zmatk4I

na temat stanu

zdrowiul

i dalszego leczenia.
W zwigku z wypadkiem dyrektor powolala czlonk6w zespolu powypadkowego: pracownika

i

sluzby bezpieczeitstwa

higieny pracy .vqtznaczonego przez Miejski Zarzqd Szk6l

i

Przedszkoli

w Zywcu i spolecznego inspektora pracy.
postgpowanie powypadkowe

Zesp6l przeprowadzil w dniach

i sporz4dzil dokumentacjg powypadkow4. W dokumentacji znajduje sig protok6l powypadkowy

I

sporz4dzony wedlug wzoru okreSlonego

Edukacji Narodowej

i

Sportu

z

w

zalqczniku

dnia 31. grudnia 2002

nr 1 do rozporzqdzenia Ministra

r. w sprawie bezpieczeirstwa i

higieny

w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U. 22003 r. nt 6, poz. 69, zp6in. zm.).

Przewodniczqcy zespolu pouczyl matkg poszkodowanego
o przysluguj4cych

jej

prawach

w toku postgpowania

powypadkowego i zaznajomil

protokolu powypadkowego. Protok6l powypadkowy dorgczono
z informacjami

o

mo2liwoSci, sposobie

i

terminie

4

zNohenia

jq z

treSciq

matce

przez niq zastrzeheh,

z czego nrc

III. Dzialania dyrektora i dokumentacja

l.

dotyczqca ww. wypadku z dnia

Notatka slu2bowa dyrektora opisuj4ca przebieg zdarzenra

2. Notatka slu2bowa wychowawczyni
basenie

I

opisujqca przebieg zdarzenia na zajgciach na

i spos6b udzielenia pomocy poszkodowanemu uczniow

3. Notatka sluZbowa nauczyciela, kt6ry podczas ww. wypadku byt takhe na zajgciach na basenie

4. Zarzqdzenie dyrektoranr 512018 w sprawie powolania czlonk6w zespolu powypadkowego.
5. Protok6l powypadkowy

w celu om6wienia

6. Protok6l ze spotkania nauczycieli mlodszej grupy wiekowej

oraz wnioski do realizacji

zdarzenia

w celu zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym podczas zajgt na basenie.
7. W dniu

!

I

jak wynika z notatki slu2bowej dyrektora szkoly, wychowawczyni

I

na pro6bg dyrektora, zloiryla dodatkowe wyj aSnieni a doty cz1ce zdarzenia

Po

wysluchaniu wyjaSnieri ww. nauczyciela dyrektor szkoly podjgla decyzjg

8. W zwi1zku z wypadkiem podczas zajgt

na basenie

na zajgciach na basenie, prowadzonych

przeprowadzila obserwacjg lekcji
wychowawczynig

l

dyrektor szkoly
przez

k6rych tematem bylo przestrzeganie zar;ad BHP podczas zajgt na

basenie.

10.

Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci w zakresie nieobjgtym kontrol4
ze

stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami

w

w

zwi1zla

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

11.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

z

dnia

(D2.U.2017 poz.59 zezmianami) zaleca sig:

5

z

dnia 14 grudnia 2016

r.

Prawo oSwiatowe

ust.2pkt6w zwiqzkuzart.6S ust. I pkt2ustawy zdnia
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. tJ.20l7 poz.59 ze zmiananti) nadz6r

1.

Zalecasignapodstawie art.55

pedagogiczny dyrektora szkoly nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych

warunk6w nauki, wychowania

i

opieki ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zajg6 na

basenie

szkolnym.

termin realizacji: od ztraz

2. Zaleca sig, w przypadku zaistnienia wypadku, kaZdorazowo, niezwlocznie zawiadomienie
o kazdym wypadku osoby

i

organu zgodnie

z $ 4l ust. I

rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2O02 r. w sprawie bezpieczeirstwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkolach i plac6wkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz.

69,

z pbin. zm.), w tym radg

rodzic6w.

termin realizacji: od zaraz
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Po3wiadczenie odbioru protokolu kontroli
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Dyrehorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prowo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeiert doficzqcych ustaleri zawartych
w protol<ole kontroli do Stqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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