
Sl4ski Kurator Oiwiaty
ul. Powstaric6w 4la

40-024 Katowice

wN,5533.2,52.201 
8

Protokoi kontroli doraZnej

l. Nazwa szkoly, siedziba: Szkoia podstawowa nr g inwiiniowa g, 4r-600swigtochlowice n' Jana III sobieskiego, ul.

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Marek planta
3, Nazwa i siedziba organu r

40 - o24Karowice, ,,. ,"il;::TT,";radz6r 
pedagogicznv: sr4ski Kurator oswiaty,

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: .lakub paclewski
5. Data wydania i numer u

WN.5533,2,52.201g 
Lpowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 20 kwietnia 20lg r.,

6. Terminy rozp oczgcia izakoriczenia kontrolil 23 kwietni a20jg r.

I ;il:[xt;H 
Bezpieczne i higieniczne warunki uzytkowonia boiska szkotnego

a) analiza dokumentacji:

- Rejestr skarg i wniosk6w,
- Rejestr nypadk6w ucznidw,
- atesty urzqdzei zarnontowanych na boisku,
- Sprawozdanie ze spolecznego przeglqdu pracy _ 3 L0g.201 6,- Sprawozrlanie ze spolecznego przegl4du pracy _ 31.0g.2017,
- Sprawozdanie z przegrqdu Technicznego obiektu Szkolr
nr 8 im. Jana III sobieskiego w swigtochlowiru"h _ 31.08;;o 

w szkore podstawowej

- Sprawozdanie z przegtqdu Technicznego obiektu Szkorn
nr g im. Jana III Sobieskiego w swigtochlowi.u.h _ 3l .08.;;o 

w szkole Podstawowej

- Protok6l w 09/ML/2016 z okresowej kontroli stansponowych-31.08.20r6r,, 
- "'uvovwvJ ^ulrroll stanu technicznego wzqdzei

- Protok6l w l l /ML/2017 z okresowej kontroli stan
sponowych . 6.10,2017 r., 

- "'qvovvYvJ r\ulrtroll stanu technicznego urz4dzeh

I



,Pismo 
Dyrektora Sjzkoly Podstawowej

im. Jana

Miejskiej poticji w Swigtochlowicach.
\4iejskiej poricji w r*,u.rr,i1^],1,14'2014 

z dn' 7'04.2014do Komendanta Komendy

", rr.,,,::^o 
Dyrektora Szkoty podsrawowej nr 8

;,:ffi Til;;:.}ff :Tl,;;;;;;;)"*,,],oio,::lJ:*::ff;
Sobieskiego

Miejskiej w Swigtochlowicach,
- pismo 

Sekr

b) rozmowa , i"u"u 
Miasta swigtochlowice rir

c) osrqd oo,.uu'.;;:'ll.J."uo"'
9. Opis ustalonego stan

Kontrorg ,.raororuoro' 
faktycznego' w tym ujawnio

no w zwiqzku z pismem ,,"13"11t':lidlowoici:rsterstwa Edukacji Narodowej nr

;:l,-.ffi: :;;-:Ti:TI;*:jl "lt::::::;|i; 
i'lema'rrce k'n'lr'':i

czgsci: do gry w pitkg rgcznqlkoszyk6wkg o.u, ,iutk6''gtochlowicach 
podzielone jest na dwie

sig poprzez utwardzon4 kostk4 betonow? ,u*i".rrr,*kg' 
Z terenu szkoiy do boiska dochodzi

pokrvtv jest sztuczn4 trawa. w ":^,:,.^l:'"'"'::t9 
oraz schodv' Teren boiska

Wiji,-"rx$:;r,'#il#{*l[T#ii,,::ffiprzegl4du: 6.10.2017 r,)
stanowiqcej linig pola ,ru*ouno 

zalecenie obligujqce do uzupelnien.ia nu*r".,.*, oo*on
ponadto na nawierzchni U.*o*.ro 

Schody prowadz4ce na boisko noszE Slady zniszczenia.

kanar i zacyj ne, -,r* ;; ;:; ;ffi:H 
ono",],,.,'ill tar o wane,,,ua 

")riu)o n",tud,i.,ki
Teren szkoly (boiska) jest ogrodzony z wyi4tkiem krirtk;sprawozdaniu z Przegl4du 'fechnicznego 

obiektu szkol 

go odcinka od strony ul' Hajduki. w
Jana III sobieskiego w Swietoch^.",""]" - ; . ':.":-'"go w szkole Podstawowej nr 8 im.
objekr6w,oono*,-,n, .; ;:"#;::,,] ilij;jlil i:"::: :l il1, . I J",*, *,
technicznego, bezpieczerlstwa. ,r"";^.,, -:^:--.wv'vtuwelno 

nteprawidlowosci w zakresie stanu

w szkole przeprowadzono 

-a' atest6w urzqdzei sportowych'

31.08,2017 r.). 
poleczny przegl4d pracy (sprawozdanie z dnia 31.0g.2016 r. oru

Teren szkoty, w tym boiska
2adne sluzby mundurowe n,' 

objgtY iest monitoringiem wizyjnym. Dyrektor odwiadczyl, 2e

boisko szkolne. 
--'e wn.sily o udostgpnienie nagrai z monitoringu obejmuj4cego



Na boisku znajduj4 sig
(k.r. b..rd:;;;;,*' 

okredraj4ce zasadv korzvsri

posiadaj4atesty. )ntowane s4 na stale, ,,;';:'t 
z boiska' Na boisku urzqdzenia

rszq widocznych dladdw zniszcze4
W rejestrze wypadk6w odnotowano

. zgodnie z pise
podmiory, o ktdrych;;;;*" 

oiwiadczeniem dvrekr ' '/

w Rejestrze .ka.g i w,ri6l 

g4r ust. r -- ;;;Xr.szkoiv 
o wvpadkach zawiadomiono

o zlo2eniuskargi lub *,u."uu* 
zalolonym I wrzesnir

odnorowanoraktztozenia.ffiln*ilfi Hl:1;,"#.H:i"ffi:'i::l

rs. ponadro ,r*** rru",,l.:,".::.':.::^"::l '- 
)

sig z procbq do K.mendant 
ly pisnern u sPS'0717'14.2t

laztir 
i kontror g policyjnr.n 

u *o':'lu' Mi ej skiej ;;,,;i'; iffi ;Hff ;: ::r.il#
Miejskiej * s*,u..iir,:;:;o"'" 

Podr.rbna pr<.rdba skien
r w pismie nr ,o, rr, , ,, rul;:::;:;-;iZKomendanta 

stra2y

I0. Opis ujawnionych nieprawidlowoici w zakesie 
.ze stwierdzonymi nieprawidlowoiciami w ariututno,o 

j9tym kontrol4 w zwiqzku
iopiekuiczej oraz innej dzialalnoici statutowej ,*orr, ' ' 

dydaktycznej, uychowawczej

tablice

I L Na podstawie art. 55 u

(Dz.lJ.z2017 r.,poz.S9zst 
4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, prawo oiwiatowe

podj4i dzialania r",*, *'..il Jlr;::::;;r" ,r.",powierzchai odpowiednio ,;;"]-:'; 
u4'cgo Ierenu szkoly oruz zapewnienie r6wnych

m*',:: # Tfr#j;rTil;,ffi ffi ;i*ffir., Nr 6, poz. 69 z p6in, zm.).

Termin realizacji: do I czerwca20lg r.



,OR

podpis kontrolujqcego, mieiru i data podpisania prorok#fr,.

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

,,')ffi ;;*r,;|!*;i,,",T#l.i{,,!,{{)),"r",,

,,,J;:liT;i'::il:':;::] :'' roboczvch o<r dnia otrzvmaniaprotokoru kontrori,

zawutvch w protokore *r.",,'r"1nir;;Til,T'"'o zasttzezenia dotvcz4cego ustarei

Karowice' zgodnie zg r8 ust. l Rozporzqdzenia Ministraffi;; ilJr"j.I'il ::: ,,,";r:2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.rJ.z2017r.,poz. 
165g).


