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 Tematyka kontroli i przeglądów 

Kuratorium Oświaty BHP Kontrole wewnętrzne Inne  

L
O

 

 

Kontrola pracowni komputerowej projektu MEN Przegląd sprzętu gaśniczego 
  Kontrola  stanu Archiwum 

Zakładowego 

  

Okresowa kontrola przewodów kominowych 

  Powiatowy Inspektor Sanitarny - 
nadzór w zakresie szczepień 
ochronnych 

  Kontrola obiektów należących do LO   Pięcioletni i roczny przegląd obiektów 

  
Protokół z pomiarów ochronnych 

  Pięcioletni i roczny przegląd 
obiektów-branża instalacyjna 

  Ocena stanu sanitarnego szkoły     

  Kontrola sprawdzająca usunięcie 
nieprawidłowości w gabinecie profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

    

Wnioski, zalecenia 

Dokumentacja projektowa i okołoprojektowa 
prowadzona wzorowo, brak uwag  

W gabinecie profilaktyki zdrowotnej i 
pomocy przedlekarskiej brak punktu poboru 

ciepłej i zimnej wody 
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  Kontrola obiektów pod kątem 
bezpieczeństwa i higieny. 

Kontrola w zakresie przestrzegania zasad i 
przepisów HACCP 

  

  
Kontrola placu zabaw 

Kontrola prawidłowości prowadzonej 
dokumentacji pedagogicznej nauczycieli. 

  

  Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarnej - 
ocena stanu sanitarnego  przedszkola 

kontrola realizacji podstawy programowej i 
ramowego rozkładu dnia 

  

  Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarnej - 
klasyfikacja sanitarna 

Kontrola pracy intendenta - miesięczne 
rozliczenia finansowe 

  

Wnioski, zalecenia 

  Naprawa elementu zjeżdżalni.     
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Od 17.06.2013r. do 26.06.2013r. Ewaluacja 
problemowa zewnętrzna w obszarach: Procesy 
zachodzące w placówce oraz funkcjonowanie 
placówki w środowisku lokalnym. 

Kontrola obiektu-PPIS 
Monitorowanie przestrzegania procedur w 
zakresie HACCP(wg harmonogramu)  

  

  
Kontrola obiektu 

Monitorowanie operacji finansowych 
prowadzonych przez intendenta 
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  Kontrola placu zabaw Monitorowanie realizacji podstawy programowej   

Wnioski, zalecenia 

Spełnienie wymagań we wszystkich obszarach na 
poziomie B - wysoki stopień wypełniania wymagań 

Usterki zostały usunięte w okresie wakacji  bez uwag 
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  Kontrola obiektów należących do MP 6 Przestrzeganie GMP i GHP Kontrola sanitarna 

  Zerowanie Higiena wydawania posiłków   

  
Kontrola przewodów kominowych 

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania i wychowania   

  Kontrola placu zabaw Realizacja podstawy programowej   

    
Planowanie i dokumentowanie pracy dydaktyczno 
- wychowawczej   

    
Przestrzeganie przez nauczycieli ramowego 
rozkładu dnia   

Wnioski, zalecenia 

  
naprawa ogrodzenia, wymiana okien brak zaleceń 

wymiana okien, pomalowanie 
sanitariatu 6-latków 
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  PPIS kontrola obiektu Kontrola przestrzegania procedur HACCP   

  Kontrola placu zabaw dla dzieci Monitorowanie realizacji podstawy programowej   

  
  

Monitorowanie dysponowania środkami 
finansowymi przez intendenta   

Wnioski, zalecenia 

  uchybienie zostało usunięte w lipcu 2013r bez uwag   
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  Szczegółowa ocena placówki pod 
względem BHP 

Przestrzeganie GMP i GHP 
PPIS-Ocena stanu sanitarnego 
zakładu żywienia zbiorowego  

    Higiena wydawanych posiłków  PPIS-ocena sposobu żywienia dzieci  

  
  

Planowanie i dokumentowanie pracy dydaktyczno 
wychowawczej  

PPIS- Ocena stanu sanitarnego 
przedszkola  

  
  

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i 
wychowania 

Powiatowy  Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

    Realizacja postawy programowej    

    Obserwacja zajęć dydaktycznych    

  
  

Organizacja i przestrzeganie bezpieczeństwa 
podczas wycieczek    

  

  
Bezpieczeństwo dzieci podczas przyprowadzania i 
odbierania    

Wnioski, zalecenia 
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      Wydano wiele zaleceń wymagających 
znacznych nakładów finansowych 
dotyczących budynku i ogrodzenia. 
Termin realizacji grudzień 2014. W 
trybie pilnym należy wymienić 
uszkodzone elementy drewniane w 
sprzęcie zabawowym na terenie 
placu zabaw 

M
IP
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0

 

  Kontrola przewodów kominowych Realizacja podstawy programowej   

  Kontrola sprzętu gaśniczego Prawidłowa realizacja ramowego rozkładu dnia   

  Ocena stanu sanitarnego przedszkola Pomoc psychologiczno - pedagogiczna   

  Kontrola sanitarna Współpraca z rodzicami    

  Kontrola w spr. obiektów małej 
architektury Realizacja wniosków z nadzoru dyrektora 

  

  Kontrola izolacji obwodów elektrycznych Organizacja zajęć koleżeńskich   

    Sporządzanie Informacji gotowości szkolnej   

    Higiena produkcji   

    Przestrzeganie zasad GHP i GMP   

    Kontrole stanu czystości terenu   

Wnioski, zalecenia 

  
Naprawa kominów 

Właściwa organizacja zajęć sportowych na 
powietrzu   

  
Naprawa elewacji 

Stworzenie teczek materiałów wydawanych 
rodzicom dzieci objętych pomocą p.p.   

  Naprawa ogrodzenia od ul. Kościuszki Korekty Informacji gotowości szkolnej   

  Naprawa nawierzchni tarasów Zmiana formuły działąnia Zespołu ds. Integracji   

  Wymiana okien     
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Ocena pracy dyrektora  szkoły Kontrola obiektu 
Kontrola realizacji podstawy programowej i 
ramowych planów nauczania 

Ocena pracy dyrektora placówki. 
Realizacja zadań podlegających 
nadzorowi organu prowadzącego 

  
Kontrola przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych 

Kontrola dokumentacji zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych  

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych  

  Ocena stanu sanitarnego szkoły Kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli    

    

Kontrola dokumentacji związanej z zapoznaniem 
uczniów i rodziców z WSO, programem 
wychowawczym, prawami dziecka itp.    

    Kontrola realizacji obowiązku szkolnego    
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Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych  z języków 
obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania 
w publicznych gimnazjach 

 
Kontrola pod względem bezpieczeństwa i 
higieny obiektów ZSP2    

Ocena pracy dyrektora kontrola 
dokumentacji wynikającej z 
kompetencji organu prowadzącego 

23.11.2012 - przestrzeganie przez dyrektora szkoły 
przepisów dotyczących obowiązku szkolnego     

Kontrola sprawdzająca wykonanie 
decyzji z dnia 14.12.2007r. Pkt5 

      PPIS ocena stanu sanitarnego szkoły   

      

PPIS Kontrola sprawdzająca 
wykonanie zaleceń decyzji z 
dn.31.03.2004r. 

      
PPIS  - ocena realizacji programu 
"Trzymaj formę"  

      

PPIS  - kontrola sprawdzająca 
przygotowanie szkoły do nowego 
roku szkol 
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Kontrola w zakresie przestrzegania przez dyrektora 
szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego - 
gimnazjum. 

Kontrola obiektów należących do Zespołu 
Szkół Publicznych Nr 3 pod kątem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych obiektów - 
specjalista do spraw BHP-ZOPO. 

Kontrola dzienników zajęć lekcyjnych - 3 razy w 
roku - dyrektor, wicedyrektorzy. 

Kontrola realizacji badania: diagnoza 
kompetencji gimnazjalistów - 
Instytut Badań Edukacyjnych 

Kontrola w zakresie przestrzegania przez dyrektora 
szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego - 

szkoła podstawowa. 

Kontrola - ocena stanu sanitarnego szkoły 
- Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny 

Kontrola dzienników zajęć pozalekcyjnych - 3 razy 
w roku- dyrektor, wicedyrektorzy. 

Kontrola realizacji projektu "Owoce w 
szkole" - Agencja Rynku Rolnego. 

Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji 
pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej 
szkole podstawowej. 

Kontrola okresowa stanu technicznego 
budynku - Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego. 

Kontrola dokumentacji nauczycieli wspierających - 
wicedyrektorzy. 

Kontrola realizacji programu " 
Trzymaj formę" - Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole 
ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych 
zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w 
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Okresowa kontrola przewodów 
kominowych - Zakład Usług 
Kominiarskich. 

Kontrola realizacji godzin z Art. 42 KN.   

  

Przegląd sprzętu gaśniczego - Zakład 
konserwacyjno-naprawczy sprzętu 
przeciwpożarowego. 

    

Wnioski, zalecenia 

Uzupełnić numery PESEL uczniów z rocznika 1995-
1996 w księdze uczniów i księdze ewidencji dzieci. 

Bez zaleceń. Bez zaleceń. Bez zaleceń. 

Uzupełnić numery PESEL uczniów z rocznika 2000-
2002 w księdze uczniów i księdze ewidencji dzieci. 

Zaleca się rozpoczynanie zajęć o stałej 
porze. 

Bez zaleceń. Bez zaleceń. 
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Zaleca się zorganizować pracę w świetlicy tak, aby 
liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez 
jednego wychowawcę nie przekraczała 25 uczniów. 

Bez zaleceń. Bez zaleceń. Bez zaleceń. 

Z
S

P
4

 

Kontrola planowa - w zakresie zgodności z 
przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej 
zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej  

Kontrola BHP - Warunki korzystania z 
obiektów szkoły po feriach letnich - 

I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 - 
obserwacja zajęć dydaktycznych prowadzonych 
przez nauczycieli 

Kontrola przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. 

Kontrola pracowni komputerowej - kontrola 
prawidłowej realizacji projektu w siedzibie 
beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 
2004-2006    

I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 - 
kontrola dokumentacji szkolnej nauczycieli 

Kontrola Sanepidu - ocena stanu 
sanitarnego szkoły - 22.10.2012 r. 

Monitorowanie podstawy programowej    
I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 - 
kontrola pełnienia dyżurów szkolnych Kontrola sprzętu gaśniczego  

      Sprawdzenie wyłącznika p-poż 

      
PPIS - ocena dostosowania mebli 
edukacyjnych do zasad ergonomii  

      
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej w 
Żyrardowie - Ocena pracy dyrektora  

      

Insbud i Straż Miejska - kontrola 
obiektów małej architektury 
zlokalizowanych na placu zabaw 

Wnioski, zalecenia 

Brak zaleceń. Brak zaleceń. 

Wnioski: Indywidualizacja pracy na lekcji, 
stosowanie aktywnych metod pracy, 
systematyczność oceniania. 

Bardzo dużo zaleceń wymagających 
znacznych nakładów finansowych. 
Wnioskowano o prolongatę terminu 
ich realizacji. Termin wykonania 
przesunięto do dnia 31.03.2014 r. 

Brak zaleceń.   

Wnioski: Dzienniki lekcyjne prowadzić zgodnie z 
instrukcją dokonywania wpisów, zwrócić uwagę 
na dokumentowanie obecności uczniów na 
zajęciach. 

Brak zaleceń. 

Brak zaleceń.   

Wnioski: zwrócić uwagę na zmiany w planie 
dyżurów w przypadku nieobecności nauczyciela 

(zastępstwo). 

Brak zaleceń. 

      

Dostosowanie mebli edukacyjnych 
(krzeseł i ławek) do wzrostu 8 
uczniów klasy 0 korzystających z izby 
lekcyjnej nr 16. Wykonano wydane 
zalecenia. 
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      Brak zaleceń. 

      Zalecenia z kontroli placu zabaw: 
dokręcić siedziska ławek oraz słupki 
drewniane wspierające drążki do 
podciągania. Wykonano wydane 
zalecenia. 
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Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji 
pracy świetlicy szkolnej. 

Kontrola przestrzegania przepisów 
pożarowych Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żyrardowie 

Kontrola realizacji podstawy programowej   
i ramowych planów nauczania. 

  

Kontrola pracowni komputerowej oraz 
oprogramowania edukacyjnego z projektów MEN 
współfinansowanych ze środków EFS 

Kontrola w sprawie obiektów małej 
architektury zlokalizowanych na placu 
zabaw, usytuowanych na terenie ZSP6 - 
Powiatowy Inspektor nadzoru 
Budowlanego. 

Kontrola dokumentacji zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych.  

  

  Sanepid: Ocena stanu sanitarnego szkoły. Kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli    

. Kontrola obiektu szkoły pod kątem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektu. 

Kontrola dokumentacji związanej z zapoznaniem 
uczniów i rodziców z WSO, programem 
wychowawczym, prawami dziecka itp.  

  

  Okresowa kontrola przewodów 
kominowych. 

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.    

  Przegląd sprzętu gaśniczego Kontrola prowadzenia spraw pracowniczych.   

    Kontrola sporządzania sprawozdań zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

  

Wnioski, zalecenia 

Nie wydano zaleceń. Zalecenia:  
1. Przegląd instalacji oświetlenia 
ewakuacyjnego i przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu zrealizowano. 
2. Skrzynki na klucze ewakuacyjne - 
zrealizowano w październiku 2012 roku. 
3. Dojazd do bramy pożarowej (decyzja 

wystawiona na Gminę Żyrardów). 

Nauczyciele zrealizowali treści nauczania zawarte 
w podstawie  programowej dla poszczególnych 
przedmiotów dla danych etapów edukacyjnych  
zgodnie ze złożonymi w szkole we wrześniu 2012 
r. rozkładami materiału.   

  

Brak uwag. Bez zastrzeżeń Uwagi i zalecenia po kontroli dokumentów 
dotyczyły głównie bieżącego i systematycznego 
uzupełniania.    
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Nieprawidłowości: 
Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze 
- dotyczy klas I-III i kl. IV. Złożono 
wyjaśnienie o braku możliwości 
wyeliminowania nieprawidłowości z uwagi 
na małą ilość izb lekcyjnych w stosunku 
do liczby oddziałów w szkole. 

Monitorowano punktualność i aktywne pełnienie 
dyżurów. Zalecono punktualne i aktywne 
pełnienie dyżurów, stosowanie do ustaleń 
dotyczących klas młodszych, tj bezwzględny zakaz 
przebywania dzieci z klas 0-III bez opieki 
nauczyciela na korytarzu szkolnym. 

  

  

Należy uzupełnić brakujące sztachety  
w ogrodzeniu, naprawić elewację  
od strony boisk, wymienić piłkochwyty  
na boisku oraz podnieść słupy, 
wyremontować szatnię. 

Nauczyciele na pierwszych zajęciach 
przedmiotowych oraz godzinach wychowawczych 
zapoznali uczniów z dokumentami szkoły (tematy 
w dzienniku). Wychowawcy na pierwszych 
zebraniach poinformowali rodziców (prawnych 
opiekunów) o dokumentach obowiązujących w 
szkole i o tym gdzie można je znaleźć.   

  Instalacja nadaje się do eksploatacji. Obowiązek szkolny jest prawidłowo realizowany.    

    Sprawy pracownicze są prowadzone prawidłowo.   

    
Sprawozdania sporządzane są terminowo zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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Obowiązek szkolny  
Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy w placówkach oświatowych  

Kontrola stanu BHP w pracowniach  
Sanepid - Ocena stanu sanitarnego 
szkoły  

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego  

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Żyrardowie - kontrola w 
sprawie obiektów małej architektury 
zlokalizowanej na placu zabaw w ZSP nr 7  

Kontrola stanu BHP boisk szkolnych - sierpień 
2013r 

Sanepid- Ocena realizacji programu 
edukacyjnego "Trzymaj formę"  

    
Kontrola realizacji obowiązku szkolnego 

Sanepid - Ocena dostosowania mebli 
edukacyjnych do zasad ergonomii  

    Kontrola wdrażania i realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego i 
kształcenia ogólnego 

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej - 
ocena pracy dyrektora w ramach 
kompetencji organu prowadzącego  

    Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania   

    Ocenianie w szkole -częstotliwość i rytmiczność, 
przestrzeganie zasad WSO i PSO 

  

    Wdrażanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole. 

  

 


