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Załącznik Nr 3 

 

Kontrole i przeglądy przeprowadzone w gminnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 

Placówka Lp. Kuratorium Oświaty  BHP Kontrole wewnętrzne Inne  

MP2 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 
  Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP 

(IX 2014 r.) 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej PINB – kontrola placu zabaw (VI 2015 r.) 

2. 
    Kontrola dysponowania środkami finansowymi 

przez intendenta 

PPIS – ocena stanu sanitarnego przedszkola  

3.     Monitorowanie przestrzegania procedur HCCP PPIS – kontrola klasyfikacji sanitarnej 

Wnioski, zalecenia 

1. 
  Brak zaleceń Brak zaleceń Wymiana trzech desek w sprzęcie zręczn., 

dokręcenie śruby przy zjeżdżalni - wykonano 

2.     Brak zaleceń Brak zaleceń 

3. 
    Brak zaleceń Stan sanitarno-porządkowy w dniu kontroli - bez 

zastrzeżeń 

MP5 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 
  Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP Kontrole wg harmonogramu nadzoru dyrektora - 

cały rok 

PPIS w Żyrardowie - kontrola zakładu/obiektu  

2. 
     ZUS w Żyrardowie – kontrola odprowadzania 

składek społecznych  

3.    PINB w Żyrardowie - kontrola placów zabaw  

Wnioski, zalecenia 

1.   Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń 

2.      Brak zaleceń 

3.    Brak zaleceń 

MP6 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 

Ewaluacja zewnętrzna w zakresie wymagań:  

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy 

ukierunkowaną na rozwój dzieci.  

2. Dzieci są aktywne.  

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z 

uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP Przestrzeganie GMP i GHP PPIS – kontrola sanitarna - ocena stanu sanitarnego 

przedszkola 

2. 
   Higiena wydawania posiłków  Zakład usług kominiarskich – kontrola przewodów 

kominowych 

3. 
   Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania i wychowania 

PPINB – kontrola placu zabaw 

4. 
   Realizacja podstawy programowej PRONABUD Sp. z .o. - przegląd roczny budowlany 

budynku MP6 

5.     Planowanie i dokumentowanie pracy   
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dydaktyczno-wychowawczej 

6.     Przestrzeganie ramowego rozkładu dnia   

Wnioski, zalecenia 

1. Poziom spełniania wymagań - B Naprawa ogrodzenia,  wymiana okien Brak zaleceń Brak zaleceń 

2.    Brak zaleceń Brak zaleceń 

3.    Brak zaleceń Brak zaleceń 

4. 

   Brak zaleceń Naprawa pokrycia dachu wraz z malowaniem 

wywiewek i wentylatorów, remont cokołu 

ogrodzenia, kompleksowy remont elewacji 

budynku. 

5.   Brak zaleceń  

6.     Brak zaleceń   

MP8 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 
Ewaluacja zewnętrzna problemowa Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP Kontrola przestrzegania procedur HACCP ZUS – prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia 

społecznego 

2.     Monitorowanie realizacji podstawy programowej PPIS – kontrola sanitarno-klasyfikacyjna (V 2015 r.) 

3. 
    Monitorowanie dysponowania środkami 

finansowymi przez intendenta 

PINB – kontrola placu zabaw (VI 2015 r.) 

4. 
    Wszelkie kontrole wynikające z nadzoru 

pedagogicznego dyrektora 

  

Wnioski, zalecenia 

1. Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń 

2.     Brak zaleceń Malowanie sufitów i naprawa drzwi – wykonano 

3. 
    Brak zaleceń Naprawa piaskownic i sprzętu ogrodowego -

wykonano 

4.   Brak zaleceń  

 

MP9 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 

Organizacja kształcenia i pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Zapewnienie bezpiecznych 

i higienicznych warunków pobytu dzieci w 

przedszkolu (protokół kontroli doraźnej - 

ZSE.55533.64.2015.MŻ z dnia 20.04.2015 r.) 

Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP 

(protokół kontroli z dnia 29.08.2014 r.) 

Przestrzeganie GMP i GHP. 

Według nadzoru dyrektora. 

PPIS – ocena stanu sanitarnego przedszkola. 

(Protokół kontroli Nr HDM-4600/11/2/2015 z dnia 

29.01.2015 r.) 

2. 
     PINB – kontrola obiektów małej architektury 

(Protokół kontroli PINB.0910/26/18/15) 

3. 

      ZUS – prawidłowość i rzetelność obliczania składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. 

Ustalanie uprawnień, wypłacanie i dokonywanie 

rozliczeń z tytułu świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych. Prawidłowość i terminowość 

opracowywania wniosków p świadczenia 

emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub 
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zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń 

społecznych (protokół kontroli 

552015050101PR0001) 

Wnioski, zalecenia 

1. 

Wnioski:  

1. Liczba dzieci w oddziałach przekracza 25.  

2. Dzienniki zajęć dodatkowych specjalistycznych 

nie są prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

3. W oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno - 

Terapeutyczny organizacja kształcenia 

specjalistycznego oraz udzielanie pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej nie spełnia 

warunków zawartych w rozporządzeniach.  

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu terapii 

pedagogicznej nie posiada stosownych kwalifikacji. 

5. W odniesieniu do orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego nie zostało zrealizowane 

zalecenie dotyczące indywidualnego wsparcia 

nauczyciela wspomagającego oraz częściowo nie 

jest realizowane zalecenie dotyczące intensywnej 

terapii neurologopedycznej.  

Zalecenia:  

1. Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziałach nie 

przekraczała 25.  

2. Zaleca się, aby dzienniki zajęć dodatkowych - 

specjalistycznych były prowadzone zgodnie z 

rozporządzeniem MEN.  

3. Należy zatrudniać nauczycieli posiadających 

wymagane kwalifikacje.  

4. Zaleca się organizować kształcenie specjalne, w 

tym realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego oraz pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z 

rozporządzeniem MEN. 

W odniesieniu do zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków pobytu dzieci w 

przedszkolu nie wskazano wniosków i zaleceń. 

Brak zaleceń Brak zaleceń 1. Zapewnienie odpowiedniego stanu higieniczno - 

sanitarnego ścian i sufitów w pomieszczeniach 

przedszkola tj. szatni, korytarza, pomieszczeniach 

sanitarnych dla dzieci. Termin realizacji - 

31.08.2015 r. - zrealizowano.  

2. Zapewnienie właściwego stanu technicznego 

okien w budynku przedszkola. Termin realizacji - 

31.12.2015 r.  

3. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego 

ogrodzenia terenu przedszkola od strony ulic: 1 

Maja, Narutowicza, Plac Jana Pawła II. Termin 

realizacji - 31.08.2015 r. Naprawiono ogrodzenie od 

ulic: Plac Jana Pawła II 6 I Narutowicza  (oprócz 

ogrodzenia graniczącego ze wspólnotą 

mieszkaniową). 

2.   
    Uzupełnienie brakującego piasku w piaskownicy ze 

zjeżdżalnią. Wykonano. 

3. 

 

  Czynności kontrolne przeprowadzone były w 

siedzibie ZOPO w Żyrardowie. 
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MIP10 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 

Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów 

publicznych szkół i placówek zadań w zakresie 

planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego 

Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP Kontrola Dyrektora przedszkola: 

1. Realizacja zadań rocznego planu pracy. 

2. Badanie potrzeb edukacyjnych dziecka. 

3. Analiza sposobu realizacji zajęć 

dydaktycznych. 

4. Organizacja współpracy z rodzicami z 

uwzględnieniem wniosków z nadzoru 

pedagogicznego. 

5. Organizacja współpracy z instytucjami 

lokalnymi z uwzględnieniem wniosków z 

nadzoru pedagogicznego. 

6. Korelacja planów pracy z zapisami podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

Organ prowadzący - ocena pracy dyrektora 

2. 
Ocena pracy dyrektora    PINB w obecności przedstawiciela Straży Miejskiej – 

przegląd bezpieczeństwa placu zabaw 

3. 
     PPHU Elektron - kontrola izolacji obwodów 

elektrycznych 

4. 
     Zakład usług kominiarskich – okresowa kontrola 

przewodów kominowych 

5. 

     Zakład konserwacyjno-naprawczy sprzętu 

przeciwpożarowego – kontrola ppoż., wymiana 

gaśnic 

6.      PPIS – ocena stanu sanitarnego przedszkola 

7.      PPIS – ocena obrotu żywnością 

8. 
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 

badanie wody 

Wnioski, zalecenia 

1. 

Brak zaleceń Instalacja kanalizacyjna do remontu. Dach nad 

częścią kuchenną wymaga naprawy. Sala terapii 

światłem zalana podczas ulewy wymaga 

odgrzybienia i remontu. 1 komin do odtworzenia. 

10 okien do wymiany – decyzja PPIS z 2012 r. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego zostały 

przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej do pracy 

w roku 2015/2016.  

Wysoka jakość:  

1. współpracy z rodzicami,  

2. współpracy ze środowiskiem lokalnym,  

3. realizacji zadań wynikających z rocznego 

planu pracy przedszkola,  

4. działań na rzecz wspomagania rozwoju dzieci, 

5. świadczonej pomocy p.p.  

6. udziału w kampaniach, akcjach i programach 

ogólnopolskich,  

7. współpracy nauczycieli na rzecz realizacji 

zadań statutowych i dodatkowych przedszkola, 

8. przestrzegania przepisów BHP.  

Brak zaleceń – ocena wyróżniająca 
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Wnioski z nadzoru pedagogicznego z 

poprzedniego roku szkolnego zostały 

zrealizowane. 

2. 

Brak zaleceń – ocena wyróżniająca    Brak zaleceń. Przedstawiciel Straży Miejskiej 

wskazał na konieczność usunięcia drzewa 

rosnącego na placu zabaw. Dyrektor wystąpił z 

wnioskiem o wydanie pozwolenia na usunięcie. 

Pozwolenie uzyskano – drzewo zostało usunięte. 

3.      Brak zaleceń 

4. 
     Niedrożne 3 przewody kominowe – nieprawidłowość 

usunięto 

5.      Brak zaleceń 

6.    Brak zaleceń 

7.      Brak zaleceń 

8.      Brak zaleceń 

ZSP1 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1.   Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP    PPIS Ocena stanu sanitarnego szkoły 

2.        

Wnioski, zalecenia 

1.   Brak zaleceń    Braki i zalecenia zostały usunięte 

2.        

ZSP2 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 
  Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP Kontrola zarządcza w ZSP2 za rok 2014 

(16.02.2015 r. i 13.03.2015 r.) 

PPIS - kontrola sprawdzająca przygotowanie szkoły 

do nowego roku szkolnego (28.08.2014 r.) 

2. 

      PPIS - kontrola stanu sanitarnego szkoły i realizacji 

decyzji wydanych dn.14.12.2007 r. nr HDM-650-

6305/2/4/07 oraz 29.01.2014r. nr HDM-

650/6307/2/3/2014 (18.12.2014 r.) 

3. 
      PPIS -ocena realizacji programu "Trzymaj Formę" 

(29.04.2015 r.) 

Wnioski, zalecenia 

1. 
  Brak zaleceń  Brak zaleceń Odroczenie decyzji  z dnia 14.12.2007 r. do 

31.12.2015 r. 

2. 
      Odroczenie decyzji  z dnia 29.01.2014 r. do 

31.08.2015 r. 

3. 
      Realizowane działania pozostają zgodne z 

założeniami programu 

ZSP3 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 

  Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP Kontrola zarządcza. Kontrola z Urzędu Kontroli skarbowej w Łodzi 

dotycząca kwalifikowania dzieci z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia specjalnego do zwiększonej 

subwencji oświatowej. 
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2. 

    Kontrola dzienników lekcyjnych i innej 

dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć 

dodatkowych, dzienniki terapii itp.). 

Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

sprawie prawidłowości prowadzenia dokumentacji 

kadrowo - płacowej 

3. 

   Ocena realizacji programu "Trzymaj formę" - 

zapobieganie otyłości i preferowanie zdrowego stylu 

życia. 

4. 
   Zakład konserwacyjno-naprawczy sprzętu 

przeciwpożarowego – kontrola hydrantów i gaśnic  

Wnioski, zalecenia 

1. 

  Brak zaleceń W wystarczającym stopniu funkcjonowała 

adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 

zarządcza. 

Na dzień dzisiejszy nie wpłynęły. 

2. 
    Brak zaleceń Płatnik wystawia zaświadczenia o dochodach 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.    Program jest realizowany zgodnie z założeniami. 

4.    Brak zaleceń 

 

 

 

ZSP4 

 

 

 

 

 

 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 

  Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP 

(25.08.2014 r.) 

I i II semestr roku szkolnego 2014/2015 - 

obserwacja zajęć dydaktycznych prowadzonych 

przez nauczycieli 

Zakład usług kominiarskich - okresowa kontrola 

przewodów kominowych (21.08.2014 r.) 

2. 
    I i II semestr roku szkolnego 2014/2015 - 

kontrola dokumentacji szkolnej nauczycieli 

Zakład usług kominiarskich - kontrola stanu 

technicznego instalacji gazowej (21.08.2014 r.) 

3. 

    I i II semestr roku szkolnego 2014/2015 - 

kontrola pełnienia dyżurów szkolnych 

Zakład naprawy sprzętu przeciwpożarowego - 

doroczny przegląd i konserwacja hydrantów 

wewnętrznych oraz badanie ich wydajności     

(22.08.2014 r.) 

4. 

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 

kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

(04.09.2014 r.) 

5. 
      Kontrola stanu konstrukcyjno-budowlanego 

budynku szkolnego (27.08.2014 r.) 

6. 

      Zakład naprawy sprzętu przeciwpożarowego - 

przegląd techniczny i konserwacja sprzętu i 

urządzeń technicznych zabezpieczenia 

przeciwpożarowego (23.10.2014 r.)  

7. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Żyrardowie - ocena stanu sanitarnego szkoły 

(04.11.2014 r.) 

Wnioski, zalecenia 

1.   Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń 

2.     Brak zaleceń Brak zaleceń 

3.     Brak zaleceń Brak zaleceń 
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4.       Brak zaleceń 

5. 

      Bieżąca obserwacja oraz kontrola - prace 

konserwacyjne, w okresie zimowym usuwanie 

śniegu zalegającego na dachu budynku 

6.       Brak zaleceń 

7. 
      Stwierdzona nieprawidłowość: dwuzmianowość 

zajęć klas 0 - III 

ZSP6 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 

  Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP 

(31.08.2015 r.) 

Kontrola realizacji podstawy programowej  i 

ramowych planów nauczania. 

Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa posiadający uprawnienia budowlane 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – kontrola 

stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku 

szkolnego (roczny przegląd) - 25.11.2014r 

2. 
   Kontrola dokumentacji zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych.  

Zakład usług kominiarskich – okresowa kontrola 

przewodów kominowych (21.07.2015 r.) 

3. 
   Kontrola pełnienia dyżurów przez nauczycieli  PPIS – kontrola sprawdzająca stan sanitarny szkoły 

(10.12.2014 r.) 

4. 

   Kontrola dokumentacji związanej  

z zapoznaniem uczniów i rodziców  

z WSO, programem wychowawczym, prawami 

dziecka itp.  

Zakład konserwacyjno-naprawczy sprzętu ppoż – 

przegląd sprzętu gaśniczego (14.08.2015 r.) 

5. 

   Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.  PINB – kontrola w sprawie obiektów małej 

architektury zlokalizowanych na placu zabaw, 

usytuowanych na terenie ZSP6 

6.     Kontrola prowadzenia spraw pracowniczych.  

7. 
    Kontrola sporządzania sprawozdań zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

  

Wnioski, zalecenia 

1. 

  Brak zaleceń Nauczyciele zrealizowali treści nauczania 

zawarte w podstawie  programowej dla 

poszczególnych przedmiotów dla danych etapów 

edukacyjnych  zgodnie ze złożonymi  

w szkole we wrześniu 2014 r. rozkładami 

materiału.   

Brak zaleceń 

2. 

   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 

Brak zaleceń 
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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). 

3. 

   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 

4. 

   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. 

Brak zaleceń 

5.    Obowiązek szkolny jest prawidłowo realizowany.  Brak zaleceń 

6. 
    Sprawy pracownicze są prowadzone 

prawidłowo. 

 

7. 
    Sprawozdania sporządzane są terminowo 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

ZSP7 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 
  Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP 

(28.08.2015 r.) 

Kontrola stanu BHP w pracowniach - sierpień 

2015 r. 

Sanepid-Kontrola sprawdzenia wykonania decyzji z 

dnia 04.09.2014r. 

2. 

    Kontrola stanu BHP boisk szkolnych - sierpień 

2015 r. 

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektor 

Pracy w Warszawie "ZFŚS - naliczanie, 

odprowadzanie środków i gospodarowanie" - 2-

9.10.2014r. 

3. 
    Kontrola realizacji obowiązku szkolnego Sanepid - Ocena stanu sanitarnego szkoły -

24.10.2014r. 

4. 
    Realizacja podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego 

Sanepid- Ocena realizacji programu edukacyjnego 

"Trzymaj formę" - 25.03.2015r. 

5.     Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania   

6.     Realizacja pomocy psychologiczno-   
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pedagogicznej w szkole. 

Wnioski, zalecenia 

1.   Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń 

2.     Brak zaleceń Brak zaleceń 

3.     Brak zaleceń Brak zaleceń 

4.     Brak zaleceń Brak zaleceń 

5.     Brak zaleceń   

6.   Brak zaleceń  

LO 

Tematyka kontroli, przeglądów, wizytacji zrealizowanych przez 

1. 
Kontrola doraźna w związku z ocena pracy 

dyrektora (30.05.2015 r.) 

Inspektor BHP - kontrola obiektu pod kątem BHP 

(27.08.2014 r.) 

 PPIS - ocena stanu sanitarnego szkoły  

(18.03.2015 r.) 

2. 

   Organ prowadzący – ocena pracy dyrektora w 

zakresie realizacji zadań będących w kompetencji 

organu prowadzącego 

Wnioski, zalecenia 

1.  Brak zaleceń Konieczność naprawy dachu  Brak zaleceń 

2.    Brak zaleceń 

 


