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INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH  
W ROKU 2016 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR3 W ROGOWIE OPOLSKIM 
 

Lp. 
Kontrolujący 

(instytucja, osoba) 

Termin kontroli 

(od dnia do 

dnia) 

Tematyka kontroli Stwierdzone nieprawidłowości 
Zalecenia, wnioski, uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji zaleceń 

1. 

 Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” 

autoryzowany serwis 

gaśnic  

4 stycznia 2016 
Kontrola i konserwacja 

sprzętu p. pożarowego 
nie stwierdzono  brak  

2. 

„Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” 

autoryzowany serwis 

gaśnic 

4 stycznia 2016 

Badanie sprawności 

technicznej instalacji 

hydrantowej 

nie stwierdzono brak  

3. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna   

 w Krapkowicach 

1  lutego 2016 

Ocena stanu techniczno-

sanitarnego pomieszczeń i 

otoczenia, pomiary 

temperatury w 

pomieszczeniach oraz 

kontrola dokumentacji 

podczas trwania wypoczynku 

zimowego w miejscu 

zamieszkania 

 

nie stwierdzono brak  

4. 
Kuratorium Oświaty  

w Opolu  
3 lutego 2016 

Kontrola wypoczynku  

ZIMA 2016  
nie stwierdzono 

Uzupełnić dokumentację o Kartę 

Kwalifikacyjną Uczestnika 

Wypoczynku. 

Uzupełniono 

5. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

16 marca 2016 

Ocena realizacji programu 

„Moje dziecko idzie  

do szkoły” 

nie stwierdzono Program realizowany prawidłowo  

6. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

16 marca 2016 

Ocena stanu sanitarno-

higienicznego i technicznego 

oraz  dokumentacji – 

 PP Dąbrówka Górna 

nie stwierdzono brak  
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7. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

16 marca 2016 

Ocena stanu sanitarno-

higienicznego, technicznego 

oraz  dokumentacji –  

PP Gwoździce 

nie stwierdzono brak  

8.    

Komisja Rewizyjna 

Rady Miejskiej w 

Krapkowicach 

17 marca 2016  Celowość wydatków w 2015  nie stwierdzono brak  

9. Hytrek Marian  31 maja 2016 

Roczny przegląd techniczny 

systemu alarmowego 

 

nie stwierdzono brak  

10. 

UMiG  

w Krapkowicach 

Wydział Oświaty  

i Kultury - M. Migdał 

31 sierpnia 2016 

 

Przegląd dotyczący 

przygotowania placówek do 

rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2016/2017 oraz 

stanu bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz 

przestrzegania przepisów 

i zasad bhp 

 

nie stwierdzono 

 pomalować bramę ogrodzenia przy 

budynku OZ w Gwoździcach; 

 wymiana desek sedesowych  

     w toaletach uczniów w budynku  

     w Rogowie Opolskim; 

 impregnacja drewnianych urządzeń 

do zabaw na placach zabaw  

w Rogowie Opolskim 

Zalecenia 

wykonano 

11. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

8 września 2016 

Ocena stanu sanitarno-

higienicznego i technicznego 

przed zatwierdzeniem 

i wpisaniem do rejestru 

 

nie stwierdzono brak  

 

UMiG  

w Krapkowicach 

Wydział Oświaty  

i Kultury - M. Migdał 

 

5 grudnia 2016 

 

Kontrola problemowa  

warunków pracy oraz stanu  

bezpieczeństwa i higieny 

pracy w kotłowni 

 

nie stwierdzono brak  

12. 

Zakład Usług 

Kominiarskich Henryk 

Pastuszka 

15 listopada 2016  

Okresowa kontrola 

przewodów kominowych: 

dymowych oraz 

wentylacyjnych 

nie stwierdzono 

1. Rogów Opolski 

 popękany komin CO; 

 odpadający tynk z przewodów 

wentylacyjnych ponad dachem 

2. Dąbrówka Górna 

 zamontować 2 stopnie przy 

oknie włazowym na dach 

3.  Gwoździce: 

 popękany tynk na przewodzie 

CO  ponad dachem 
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13. 

Laboratorium 

badawcze – 

Blachownia Sp. z o.o. 

21 listopada 2016 
Badanie stężenia tlenku węgla 

na stanowisku pracy  
nie stwierdzono brak  

14. Kontrola własna  31 sierpnia 2016 

Kontrola obiektów w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków 

korzystania z obiektów  

w roku szkolnym 2016/2017 

nie stwierdzono brak  

              

 

                                                                                                                                                                                                                            

 


