
Kuratorium O6wiatY

Wydziat Nadzoru Edukacj i

ul. Powstanc6w 41a

40-024 Katowice

wN.5533.2 .77.2018

Protokol kontroli Planowej

l. Nazwa szkoty, siedziba: Technikum nr 5 w Zespole Szkdt nr 6 w Tychach, al' Pilsudskiego

10,43-100 TychY

2. Imig i nazwisko dyreklora: Adam Burczyk

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzlr pedagogtrcmy: Sl4ski Kurator O3wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Renata Habryka

5. Data wydania i numer upowatnienia do przeprowadzenia kontroli: 10 grudnia 2018 r.,

upowazrienie nr WN. 5533.2 .77 .2018

6. Terminy roz:pczgciaizakoitczeniakontroli: 1l grudnia2018r. -12 grudnia20l8r.

7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowoSci zapewnienia bezpiecmych i higienicznych

warunk6w nauki, wychowania i opieki'

8. CzynnoSci kontrolne:

w czasie kontroli poddano arlalizie nastgpujqca dokumentacjg;

statut szkoly,

arkusz organizacji szkoty w roku szkolnym 201812019,

plan zajgd dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

protok6l zwewtEtrznej kontroli stanubezpieczefrstwa w szkole z 31 sierpnia 2018 r.,

protokol przeglqdu stanu obiEktu w trakcie remontu z 26 listopada 2018 r',

protok6l kontroli nr 1537.12.NS-Hp.2016 z lT listopada 2015 r,

decyzja nr NS-HD.9020.77.2016 z g grudnia 2016 r., sQskiego Paristwowego

Wojew6&kiego lnspektora Sanitarnego, protokol kontroli nr 255.12.NS-HD.2018 z 27

lutego 2018 r.,

protokol z iwiczeir w zakresie pralrtycznego sprawdzenia organizacji oraz warunk6w

ewakuacji z19 paldziernika 2018 r.

rej estr lvyj SO grupolvych 2018 12019,

ksiggg zastgpstw w roku szkolnym 2018120t9,

plan dy2ur6w w roku szkolnym 201812019,

dokumenty potwierdzajqce przeszkolenie pracownik6w szkoty w zakresie udzielania

pienuszej pomocy,

dzienniki lekcYjne 4 TPS, ITPS,

rejestr wypadk6w,

oraz dokonano budynku sukoty w tym bazy sportowej, warsztatdw szkolnyclr" przeprowadzono

ronnowg z dyrektorem szkoly.
g. Opis ustalonego stanu faktycmego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg doruin1 przeprowadzono w zwi4zku z ocefi1 pracy Pana Adama Burczyka - dyreklora

Zespotu Szk6t nr 6 w Tychach, w sklad kt6rego wchodzi m,in. Technikum nr 5. O terminie kontroli

dyrektor szkdy zostat powiadomiony telefonicznie w dniu 30 listopada 2018 r. W Technikum nr 5
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obecnie jest 16 klas w kt6rych uczy sig 4a4 uczni6w. W szkole zatrudnionych jest 60 pracownik6w.

w roku szkolnym ZOlBl20lg zaplanowano w grupach 20 osobowych przeszkolenie pracownik6w

szkoly w zakresie udzielania pierwszej pomocy, szkolenie odbylo sig 7.12.2018 r. W Technikffi nr 5

prowadzone jest ksztalcenie w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik pojazd6w

samochodowych, technik eksploatacji port6w i terminali. Budynek szkoly znajduje si9 przy

al. pilsudskiego 10 w Tychach, kubatura wynosi 43 300 m3. Budynek szkolny podlegal kontroli

Sanepidu w roku szkolnym ZArcDOfi oraz 201712018. W wyniku kontroli stwierdzono

nieprawidlowosci (protokol kontroli nr 1537.12.NS-HD.2016 z 17 listopada 2016 t, Decyzja nr NS-

HD.9020.77.2016 z 9 grudnia 2OL6 r., Sl4skiego Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora

Sanitarnego). W zwiqzku z powyhszym zaplanowano generalny remont budynku szkolnego, k16ry

rozpocz4l sig w lipcu 2018 r. i trwa nadal. Planowany termin zakoriczcnia prac wrzesierl 2019 r.

W dniu kontroli byly preeprowadzane prace remontowe, dotyczEce instalacji elektrycznej,

kanalizacyjnej, grzewczej oraz przeciwpozarowej, podczas nieobecnoSci uczni6w, miejsca

prowadzenia prac zostaty zabezpieczone przed dostgpem os6b nieuprawnionych, zgodnie z $ 6

rozprz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

beipieczehstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkdach i plac6wkach (Dz. U.2003 r, Nr

6. poz. 69 ze zm.). Remont jest przeprowadzany w wydzielonym i zabezpieczonym segmencie

budynku szkoty. W zakresie kontroli zapewnienia bczpieczeristwa uczniom w czasie pobytu

w szkole, stw.ierdzono ze dyrel;tor szkoly raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych

i higienicanych warunk$w korzystania z obiekt6w nalei4pych do szkoly, w tym berpiecmych

i higienicznych warunk6w nauki. Z ustalet'r kontroli sporz4dza protokoty oraz przekaruje kopie

organowi prowadzqcemu zgodnie z g3 ust. I i ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 31 grudnia 2OO2 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. u.2003 r, Nr 6.w2. 69 ze zm')' Podejmowane

czynno$ci potrvierdzaj4 przedstawione dokumenty: protok6l z wewngtrznej kontroli stanu

bezpieczerlstwa w szkole z 3l sierpnia 2018 r. otaz protokil przeglqdu stanu obiektu w trakcie

remontu z 26 listopada 2018 r. W pomieszczeniach szkotnych zapewnione jest oSwietlenie dzienne

i sztuczne, wentylacj a org ogrzewanie. W dniu kontroli stwierdzono, 2e w budynku szkoly

w widocznych miejscach s4 zamieszczone plany ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne s4 oznakowane

budynku zgodnie z $5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002

r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz.

tJ. z 2003 r. nr 6, poz. 69, ze zm.). W dniu 19 paLdziernika 2018 r. przeprowadzono pr6bnq

ewakuacjg szkoty.

Teren budynku, w kt6rym odbywaj4 sig zajgciajest ogrodzony, budyrek jest wolnostoj4cy. Szlaki

komunikacfne wychodzgce poze teren szkoty s4 zabezpieczone chodnikiem. Miejsca pracy oraz

pomieszczenia, do kt6rych jest wzbroniony dostgp osobom nieuprawnionym, s4 zamykane i sq

odpowiednio oznakowane zgodnie z $15 roz:przqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r' nr 6. poz. 69 ze zrr.)'

Schody sq lvyposatone sig w balustrady, otwarta przestrzefr pornigdry biegami schod6w jest

zabezpieczona w skuteczny spos6b, zgodnie z $ 16 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 31 grufuia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych

i niepublicznychszkolach i plac6wkach (Dz. lJ.22003 r. nr 6' poz.69 7"azrn.).
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Pomieszczenia szkoly, tymczasolvy pok6j nauczycielski, sekretariat, pracownie wyposazone zostaty

w apteczkg zaopatzon4 w $rodki niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcjg o zasadach

udzielania tej pomocy, zgodnie z $20 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i SportL z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczefrstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach

i plac6wkach (Dz. U. 22003 r. nr 6. poz. 69 ze zm.).

W warsztacie szkolnym, pracowri komputerowej zanieszczono instrukcje kzpiecznej obstugi

maszyn oraz regulamin okreflaj4cy zasady bezpieczeirstwa i higieny pracy zgodnie z $25 i $26
roz:przqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczefstwa i higieny w publicmych i niepublicmych szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r. nr

6.W2. 69 ze zm.).

Szkola w zakresie realizacji zridah statutowych zapewnia uczniom mo2liwo36 korzystania z zespolu

urzqdzefr sportowych i rekreacyjnych zgodnie z art. 103 ust. I pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo o$wiatowe (Dz. U. z 2018 r., poZ. 996 ze zm.). W trakcie kontroli dokonano ogl4du

bazy sportowej szkoty. W sali gimnastycznej i pomieszczeniach przystosowanych do prowadzenia

zajgi wychowania fizycanego zamieszczono regulamin korzystania z sali oraz zostaly zamieszczone

tablice informacyjne okredlaj ry,e nsady bezpiecnrego uZytkowania urz4dzefi i sprzgtu sportowego,

zgodnie z $ 31 ust. 6 roz:prz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

2002 r. w sprawie bezpieczefrstwa i higierry w publicznych i niepubliczrrych szkolach i plac6wkach

(Dz. U. 22A03 r., nt 6, pz. 69 z ze zm,). W sali gimnastycmej kosze do gry oraz inne wz4dzenia,

kt6rych puemieszczenie sig more stanowid zagrotenie dla zdrowia 6wicz4cych, s4 mocowane na

stale. W trakcie kontroli przeprowadzono rorilrowg z dyrektorem, kt6ry jest naucrycielem

wychowania fizycznego, kt6ry o$wiadczyl, 2e nauczyciele dostosowujQ stopiefr trudno$ci

i intensywnoSci 6wiczeri do aktualnej sprawno3ci fizycznej i wydolno6 ci lwiczqcych. Cwiczenia s4

prowadzone z zastosowaniem metod i urzqdzeh zapwntajqcych petne bezpieczenstwo iwicz4cych.

Stan technicany wz4dzefi i sprzEtu sportowego jest sprawdzany przed kazdymi zajjciami, zgodnie

z g3l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny w publicanych i niepublicznych szkolach i plac6wkach @2. lJ.22003 r.,

w 6, poz. 69 z ze mt.). Z analizy objgtych kontrol4 dziennik6w lekcyjnych klas 4TPS, 1TPS wynika,

te nauczyciele prowa&qcy zajEcia wychowania firycmego zapoznali osoby bior4ce w nich udzial

z zasadami bezpiecznego wykorrywania iwiczerl orae uczestniczenia w grach i zabawach. Swiadcz4

o tym m.in. zapisy temat6w zajgc w dzienniku elektronicznym odpowiednio w dniach 4.09.2018 r,

7.09.2018 r. dla klasy 4TPS, ITPS.

Dokonano arlmliry planu zaj* dydaktyczno-wyclwwawczych w roku szkolaym 2018/2019 araz

dy2ur6w nauczycieli. Organizacja pracy ponxala na z-arywflienie bezpieczeristwa uczriom w czasie

zajgt lekcyjnych i pruerw. Plan zrrjEt dydaktyczno-wychowawcrych uwzglgdnia potrzebg

r6wnomiernego obci42enia zajgciami w poszczeg6lnych dniach tygodniach, zr6hnicowanie zajg6

w kazdym dniu. W Technikum nr 5 ze wzglgdu na duz4 liczbg oddzial6w zajepia odbywaj4 sig

w godzinach od 7.10 do 16.00 w zalezno$ci od dnia tygodnia, czg$d zajg0 jest prowadzona

z podzialem na grupy.

Dyrektor zapewnia uczniom w szkole miejsce ne pozostawienie podrgcznik6w i przybor6w

szkolnych, uczniowie posiadaj4 do dyspozycji szafki. Tym samym dyrektor realizuje zadania

wynikqiqce z g4arazporz4dznnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zdnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeriswa i higieny w publicanych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz U.

z 2003 r., nr 6, poz. 69 z ze zn.). W szkole prowadzony jest rejestr wyj5d grupowych ucmi6w,
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o kt6rym mowa w $ 2a rozprz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia
2042 r. w sprawie bezpieczinstrra i higieny w publicarych i niepublicznych szkolach i plac6wkach
(Dz. U. z 2003 r., ur 6, poz. 69 z ze an.). Rejest zawiera elernenty okrc$lone przepisami pm\xa.
W przypadku nieobe.cno5ci nauczyciela w szkole organizowane sq z&st?pstwa. Dokonano analizy
zapis6w w ksigdze zastgpstw w roku szkolnym 201812019, zastgpstwo moze byi przydzielone
katdeneu naucrycielowi zatnrdnionemu w szkole w celu zapewnienia opieki uczniom, W szkole sq
pelnione dyh'xy, zgodnie z opracowanym planern dyturdw urlzglgdniaj4cym miejsca newralgicane
w szkole.

W budynku do dyspozycji mlodzie2y s4 sanitariaty dla dzievtcz1t i chlopc6w, zbieiqcqcieptq wod4
i artykulami sanitarnymi. Wr4dzenia higienicznosanitarne s? ufizymywane w czysto6ci w stanie

pelnej sprawnoSci technicanej. W szkole prowadzony jest rejestr wypadkdw zgodnie z zal4canikiem
nr 2 do ww. rozporzqdzenia. Liczba wypadkdw odnotowanych w zespole szkol w poszczegdlnych
latach szkolnych wyniosla: 201412015 * 7 wypadk6w, 2015/2016 * 5 wypadk6w, 201612017 - 5

wypadk6w,20l7l20l8 - 5 wypadk6w i w biez4cym roku szkolnym do dnia kontroli odnotowano
3 wypadki. Wszystkie wypadki mialy chara,l$er l€kkich, wiglszo$c dotyczyta zdarzehw takcie zajgd
z wychowan ia frzycnrcgo, poj edyn cze zrijgd praktyczrych.
W zwi4zku z powyZszym dyrektor realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpiecmych
i higienicznych warunk6w pobytu w szkole oraz w czasie zajgd organizowanych przez szkolg
zgodnie z $2 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny w publicznych i niepubliczrych szkolach i plac6wkach (Dz. U.
2003 r. nr 6. poz. 69 ze am.).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowo5ciami w dziatalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekut'rczej oraz innej dzialalno$ci stahrtowej szkoty/plac6wki: nie dotyczy

14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U11.

tz, *W,roo?p.,,. . T*... ..'/0. l1 : 1p43',,
padp.i$-konxotuionno,,*,r#rilrirrr*r',irril'r**o
5$i*f1f:81rry, 

miet'i6e i data podpisania protokotu

ffi Qrkl /2.4(,
podpis df6,

13. Po$wiadczenie odbioru protokolu kontroli:
DYrq<-ao sl''cLY-/-ntZ /ZcQa /1,,y'1 -4o.-/Pr
frAfi,iWMru*LayOuc6iki, mi/sce i dara odbioru protokotu

Dyrtktorowi s?.koly, w tsrminie 7 dni robocrych od dnia otrzymania protokohr kontroli, przyslugqje prawo zgloszenia
pisernnych, umotyruowsnych zastrzolcrl dotyczq.cych usrleri zawartych w protokolo kontroli do $hskiqgo Kuratorq
O6wiaty, ul. Powstaricow 41a,40-024 Katowice, zgodnre z $ 18 ust. I Rozporuqdzenia MinistraEdukacji Narodowej
zdnix2lsierpnta20l7 rokuwsprawie nadzorupodagogcznego (Dz.u. 22017 r. poz. 1658).
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