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Załącznik Nr 3 

Tematyka kontroli i przeglądów w gminnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014   

    

MP2 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych 
w oddziałach przedszk. w publ. przedszkolu. 

Kontrola sprzętu na placu zabaw dla dzieci 
przez inspektora nadzoru budowlanego. 

Kontrola w zakresie przestrzegania zasad 
HACCP. 

  

  Kontrola obiektu pod katem bezpieczeństwa i 
higieny na rok szkolny2013/2014. 

Kontrola realizacji podstawy programowej  
i ramowego rozkładu dnia. 

  

  Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epid-
ocena stanu sanitarnego 

Kontrola pracy intendenta-prawidłowość 
miesięcznych rozliczeń finansowych. 

  

  Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej - klasyfikacja sanitarna. 

    

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie 
przekraczała 25 ( w grupie  dzieci 5 letnich 
liczba dzieci przekroczona o 1 dziecko)                                                     

brak zatrudnionego w przedszkolu psychologa 
i logopedy       

MP5 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

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

 w zakresie HACCP (wg harmonogramu) 

  Kontrola obiektu  Monitorowanie operacji finansowych 
prowadzonych przez intendenta 

  

  Kontrola placu zabaw Monitorowanie realizacji podstawy 
programowej 

  

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

  

Zalecenia dotyczące usterek zostały 
zrealizowane w okresie wakacyjnym 
 bez uwag   

  
częściowe malowanie elewacji w okresie 
wakacji bez uwag   

  malowanie sprzętu w okresie wakacji bez uwag 
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MP6 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji 
zajęć dodatkowych w oddziałach przedszk.  
w publicznym przedszkolu 

Kontrola obiektów należących do M.P.6 Przestrzeganie GMP i GHP Kontrola ZUS  

  Zerowanie Higiena wydawania posiłków Kontrola sanitarna 

  Kontrola przewodów kominowych Sposób prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania i wychowania 

Kontrola sanitarna 

  Kontrola placu zabaw Realizacja podstawy programowej   

    Planowanie i dokumentowanie pracy 
dydaktyczno - wychowawczej 

  

    Przestrzeganie przez nauczycieli ramowego 

rozkładu dnia 

  

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

brak zaleceń naprawa ogrodzenia, wymiana okien brak zaleceń brak zaleceń 

      wyrównanie powierzchni terakoty  
w magazynie art. spoż., usunięcie pęknięć  
i odprysków farby na ścianach w pom. 
przygotowawczym przy kuchni. 

  brak zaleceń   brak zaleceń 

  brak zaleceń     

  brak zaleceń     

MP8 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych 
w oddziałach przedszkolnych 

Kontrola placu zabaw dla dzieci Kontrola przestrzegania procedur HACCP   

  PPIS kontrola obiektu Monitorowanie realizacji podstawy 
programowej 

  

  

 

Monitorowanie dysponowania środkami 
finansowymi przez intendenta 

  

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

liczba dzieci w oddziałach nie może być 
przekroczona 

bez uwag bez uwag   

  bez uwag bez uwag   

   bez uwag   
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MP9 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

  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 przyprow.  
i odbioru dzieci z przedszkola 

  

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

      Zapewnienia odp. stanu hig - sanit ścian  
i sufitów w pom. przedszkola tj szatni, 
korytarzu oraz pom. sanitarnych oraz 
zapewnienie właściwego stanu techn. okien 
budynku, a także wymiana ogrodzenia wokół 
budynku przedszkola. Termin realizacji 

grudzień 2014 

      Wymiana elementów drewnianych w sprzęcie 
zabawowym na terenie placu zabaw 

      Uzupełnić piasek w piaskownicach  

      Usunięcie młynków koloidalnych w kuchni  
i zapleczu kuchennym 

MIP10 
 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

kontrola realizacji podstawy program. kontrola przewodów kominowych Ramowy rozkład dnia, przestrzeganie BHP   
  kontrola sprzętu gaśniczego Dokumentacja pomocy p.p.   

  kontrola obiektów małej architektury Realizacja podstawy programowej   

  kontrola izolacji obwodów elektrycznych Współpraca ze środowiskiem lokalnym   

  kontrola sanitarna Rozwijanie zainteresowań dziecka   

  kontrola stanu sanitarnego przedszkola Wykorzystywanie wyników obserwacji  
i diagnoz do planowania pracy z dzieckiem 
 

  

  kontrola stanu BHP przedszkola Działania zespołów a procedury przedszk.   

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

  Naprawa ogrodzenia od ul. Kościuszki Prowadzenie karty realizacji podstawy 
programowej 
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MIP10 

  Wymiana okien Wprowadzenie karty UZGODNIEŃ – 
zgodność  zapisów ramowego rozkładu 

dnia z zapisami planu pracy oraz zapisami 
w dzienniku zajęć grupy   

    Powołanie zespołu ds. diagnozowania   

    Oprac. wykazu narzędzi diagnost.   

    Systematyczne prowadzenie Karty 
Kontaktu z rodzicami 

  

    Przestrzeganie  terminowości zajęć tzw. 
koleżeńskich   

LO 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

      Sanepid - 27.03.2014 

      NIK - 17.09.13-25.10.13;                                               
Temat: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

      Brak zaleceń 

      

Zalecenia:                                                                                  
1) zapewnienie uczniom możliwości 
korzystania ze świetlicy;                                                 
2) uwzgl. problematyki przeciwdziałania 
zjawiskom patologii wśród młodzieży  
w tematyce planów szkoleniowych związanych 
z doskonaleniem zawodowym nauczycieli LO 

ZSP1 

 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

Zgodność z przepisami prawa organizacji 
pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej  
w publicznej szkole podstawowej  

Kontrola obiektu Kontrola realizacji podstawy programowej  
i ramowych planów nauczania 

Przygotowanie szkół do objęcia dzieci 
sześcioletnich obowiązkiem szkolnym 

Monitorowanie w zakresie przygotowania 
publicznych szkół podstawowych do przyjęcia 
dzieci 6 letnich 

Ocena stanu sanitarnego szkoły Kontrola dokumentacji zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych  

  

Kontrola w zakresie zgodności z przepisami 

prawa organizacji kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych w publicznych szkołach 
podstawowych 

  Kontrola pełnienia dyżurów przez 

nauczycieli  

  

Monit. szkół dotyczące zajęć wychowania 
fizycznego w okresie od 1 .09 do 31.12.2013r. 

  

Kontrola dok. związanej z zapozn. uczniów 
i rodziców z WSO, programem 
wychowawczym, prawami dziecka itp.  

  

    
Kontrola realizacji obowiązku szkolnego  

  

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 
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ZSP2 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

06.02.2014 r.- Zgodność z przepisami prawa 
organizacji pracy świetlicy szkolnej 
zorganizowanej w publicznej szkole 
podstawowej 

30.08.2013 r. - kontrola pod względem 
bezpieczeństwa i higieny obiektów należących 
do ZSP  nr 2 dotycząca r. sz. 2013/2014 

31.01.2014 i 14.03.2014  - kontrola 
zarządcza w ZSP nr 2 za rok 2013  

30.08.2013 r. -kontrola PPIS sprawdzająca 
przygotowanie szkoły do nowego roku 
szkolnego 2013/2014 

26.06.2014 r. - Monitorowanie w zakresie 
realizacji podstawy programowej  

    27.09.2013 r. - kontrola przestrzegania 
przepisów p-poż w obiekcie ZSP 2. 

      13.12.2013 r. - kontrola PPIS dotycząca oceny 
stanu sanitarnego szkoły. 

      28.03.2014 r.- kontrola sprawdzająca 
wykonanie zaleceń decyzji PPJS w Żyrardowie. 

      19.05.2014 r. - wizytacja Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego dotycząca oceny 
realizacji interwencji programowej " Znajdź 
właściwe rozwiązanie." 

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

      

wnioski do przeprowadzonej kontroli z dnia 
13.12.2013 r.:   1. zły stan techniczny 
pomieszczenia sanitarnego dla uczniów 
zlokalizowanego na parterze budynku dużego. 
2. Popękane ściany i sufity w izbach 
lekcyjnych oraz auli i korytarzach bocznych. 3. 

Zły stan techniczny ogrodzenia między halą 
sportową, a szkołą muzyczną.   

      

Kontrola potwierdziła wykonanie pkt. 1 i 2 
zaleceń poprzedniej kontroli i wydłużono 
termin zalecenia pkt. 3 do 31.08.2014 r.  

ZSP3 
 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

Przygotowanie szkół do objęcia dzieci 
sześcioletnich obowiązkiem szkolnym  

Kontrola stanu bezpieczeństwa szkoły Kontrola poprawności prowadzenia 
dokumentacji szkolnej 

Mechanizmy dopłaty do spożycia mleka             
i przetworów mlecznych 

  Kontrola stanu technicznego i sanitarnego 

szkoły 

Kontrola dyżurów nauczycielskich 

pełnionych podczas przerw 

Przygotowanie szkół do objęcia dzieci 

sześcioletnich obowiązkiem szkolnym - NIK 

    Kontrola czystości sal lekcyjnych Kontrola placu zabaw 

    obserwacje zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych  
i zebrań z rodzicami 

  

    monitorowanie realizacji podst. prog.   

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 
szkoła przygot. na przyjęcie sześciolatków     brak zaleceń 

      NIK - brak zaleceń 
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ZSP3 
      plac zabaw: uzupełnić brakujące w podłożu 

puzzle - zrealizowane w czerwcu 2014r. 

ZSP4 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

Kontrola w zakresie przygotowania szkoły do 
przyjęcia dzieci 6-letnich - 14.03.2014 r. 

Kontrola BHP - Warunki korzystania z 
obiektów szkoły po feriach letnich - 
30.08.2013 r. 

I i II semestr roku szkolnego 2013/2014 - 
obserwacja zajęć dydaktycznych 
prowadzonych przez nauczycieli 

Zakład usług kominiarskich - kontrola stanu 
technicznego instalacji gazowej - 30.08.2013 

    I i II semestr roku szkolnego 2013/2014 - 
kontrola dokumentacji szkolnej nauczycieli 

Zakład usług kominiarskich - okresowa 
kontrola sprawności technicznej przewodów 
kominowych, dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych -30.08.2013 r. 

    I i II semestr roku szkolnego 2013/2014 - 
kontrola pełnienia dyżurów szkolnych 

Kontrola sanepidu - ocena stanu sanitarnego 
szkoły - 24.09.2013 r. 

      Zakład Konserwacyjno Naprawczy Sprzętu 
Przeciwpożarowego - kontrola sprzętu 
gaśniczego - 16.10.2013 r. 

      Kontrola stanu konstrukcyjno-budowlanego 
budynku szkolnego - 12.09.2013 r. 

      Kontrola przeciwpożarowa - 02.01.2014 r. 

      PINB - kontrola placu zabaw - 04.06.2014 r. 

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

Brak zaleceń. Brak zaleceń. Brak zaleceń. Brak zaleceń. 

    Brak zaleceń. Brak zaleceń. 

    Brak zaleceń. Brak zaleceń. 

      Brak zaleceń. 

      Brak zaleceń. 

      Brak zaleceń. 

      

Wymiana elementu podestu zjeżdżalni 
 

 
 

ZSP6 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  
Wybór podręczników przez nauczycieli szkoły 
podstawowej i publicznych gimnazjów -
ustalenie zestawu podręczników i działań 
organizacyjnych dyrektorów umożliwiających 
obrót używanymi podręcznikami na terenie 
szkoły. 

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

Kontrola realizacji podstawy programowej   
i ramowych planów nauczania. 

 Kontrola stanu konstrukcyjno - budowlanego 
budynku szkolnego (roczny przegląd) 
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ZSP6 

Monitoring w zakresie przygotowania szkoły 
do przyjęcia dzieci 6-letnich 

Kontrola realizacji zaleceń decyzji PZ-
5580/11/12 Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Żyrardowie 

Kontrola dokumentacji zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych.  

Kontrola stanu technicznego boisk szkolnych. 

Monitoring w zakresie realizacji podstawy 
programowej 

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

Okresowa kontrola przewodów kominowych 

  

Sanepid: Kontrola sprawdzająca usunięcie 
nieprawidłowości stwierdzonych podczas 
kontroli w dniu 4.12.2013r  

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

  

Sanepid: Kontrola w związku ze zdarzeniem z 
dnia 30.04.2014r (omdlenia dzieci podczas 
apelu) 

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.  

  

  

Kontrola realizacji zaleceń decyzji PZ-
5580/11a/12 Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Żyrardowie. 

Kontrola prowadzenia spraw 
pracowniczych. 

  

  
Kontrola w sprawie obiektów małej 
architektury zlok. na placu zabaw-PINB 

Kontrola sporządzania sprawozdań zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.   

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 
Brak zaleceń Remont szatni, wymiana piłkochwytów na 

boisku oraz podniesienie słupów, naprawa 
elewacji, naprawa ogrodzenia 

Nauczyciele zrealizowali treści nauczania 
zawarte w podstawie  programowej dla 
poszczególnych przedmiotów dla danych 
etapów edukacyjnych  zgodnie ze 
złożonymi w szkole we wrześniu 2013 r. 
rozkładami materiału.   

Naprawa obróbek oraz także rynien oraz 
bieżące roboty konserwacyjne. W okresie 
zimowym usuwanie zalegającego śniegu.  
Stała konserwacja schodów zewnętrznych 
wejściowych oraz krat w oknach. 
Pomieszczenie rozdzielaczy po dawnej 
kotłowni wymaga kapitalnego remontu. 
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ZSP6 

 
 

 
 
 
Brak zaleceń. 

 
 

 
 
 
Brak zaleceń. 

Uwagi i zalecenia po kontroli dokumentów 
dotyczyły głównie: 

‒ właściwego i systematycznego 
sprawdzania obecności  uczniów, 
‒ wyliczanie na bieżąco frekwencji,   
a w przypadku 50% nieobecności 
 w miesiącu pisemne zgłaszanie tego faktu  
do pedagoga szkolnego, 
‒ bezwzględnego dokonywania wpisów 
tematów lekcyjnych oraz podpisywania się, 
‒ stosowanie się do zapisów zawartych  
w Statucie Szkoły a w szczególności 
przestrzegania systematyczności oceniania,  

procedur zawartych 
w WSO (sprawdzanie i terminowe 
oddawanie prac pisemnych,  ocenie 
podlegają wszystkie formy pracy ucznia – 
prace pisemne kontrolne, prace domowe, 
wypowiedzi ustne, na tydzień przed 
klasyfikacją śródroczną i roczną należy 
zakończyć przeprowadzanie prac 
klasowych). 

Bieżące roboty konserwacyjne. 
Naprawa siatki zabezpieczającej kort oraz 

natychmiastowa wymiana na nową siatki 
zabezpieczającą boisko piłkarskie. 
Uzupełnienie przęseł brakującymi prętami. 

Brak zaleceń Nieprawidłowości:                                                       
Zły stan techniczny podłóg w izbach 
lekcyjnych 3,18,19,27,35,39, w sali 

gimnastycznej i w gabinecie profilaktyki 
zdrowotnej.  Brudne ściany i sufity w izbach 
lekcyjnych 37,39 oraz przebieralni dla 
chłopców. Zły stan techniczny ogrodzenia 
terenu szkoły. Na boiskach szkolnych 
zniszczone piłkochwyty i zdemolowana siatka. 
Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze - 
dotyczy klas I-III .                                                                         

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. 

Brak zaleceń 

  Brak zaleceń 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 
obow. w szkole i o tym gdzie można  
je znaleźć. 

  

  Brak zaleceń Obowiązek szkolny jest prawidłowo 
realizowany.  
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ZSP6 

  Brak zaleceń Sprawy pracownicze są prowadzone 
prawidłowo. 

  

  Uzupełnić ubytki w nawierzchni oraz 
ustabilizować kotwy w drążkach do 
podciągania 

Sprawozdania sporządzane są terminowo 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

ZSP7 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne* Inne  

Zgodność  realizacji obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w klasach I i II oraz   IV i V 
szkoły podstawowej z ramowym planem 
nauczania - 10.02.2014 

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 
placówkach oświatowych - 30.08.2013r. 

Kontrola stanu BHP w pracowniach - 
sierpień 2014 

Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie  - 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
fundusz zdrowotny 12-20 12.2013 

Monitorowanie w zakresie przygotowania 
szkoły podstawowej do przyjęcia dzieci 
sześcioletnich - 14.03.2014 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 
Żyrardowie - kontrola w sprawie obiektów 
małej architektury zlokalizowanej na placu 
zabaw -  04.07.2014r. 

Kontrola stanu BHP boisk szkolnych - 
sierpień 2014r 

PIP w Warszawie  -  naliczanie  zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych w 2012 i 
2013r., wybrane zagadnienia z prawnej 
ochrony stosunku pracy - 14.02.2014 

    Godziny realizacji podstawy programowej  
z poszczególnych przedmiotów w szkole 
podstawowej i gimnazjum 

PPIS w Żyrardowie -  ocena stanu sanitarnego 
szkoły - 20.09. 2013 

    Kontrola wdrażania i realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego  
i kształcenia ogólnego 

PPIS w Żyrardowie  - kontrola sprawdzająca 
wykonania decyzji -  28.02.2014 

    Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania PPIS w Żyrardowie -  ocena realizacji 
programu " Trzymaj formę" 19.03.2014 

    Ocenianie w szkole -częstotliwość  
i rytmiczność, przestrz. zasad WSO i PSO 

  

    Wdrażanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole. 

  

Wnioski, zalecenia i ich realizacja 

        


