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INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH  
W ROKU 2017 

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  

10 stycznia 2017 
Kontrola i konserwacja sprzętu p. 

pożarowego 
nie stwierdzono  brak  

2. 

„Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” 

autoryzowany serwis 

gaśnic 

10 stycznia 2017 
Badanie sprawności technicznej instalacji 

hydrantowej 
nie stwierdzono brak  

3. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna   

 w Krapkowicach 

28 marca 2017 
Ocena stanu sanitarno- higienicznego,  

technicznego oraz dokumentacji  
nie stwierdzono brak  

4. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna   

 w Krapkowicach 

28 marca 2017 

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych 

i technicznych pomieszczeń oraz kontrola 

dokumentacji – PP Dąbrówka Górna  

nie stwierdzono brak  

5. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna   

 w Krapkowicach 

28 marca 2017 

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych 

i technicznych pomieszczeń oraz kontrola 

dokumentacji – PP Dąbrówka Górna - OZ 

Gwoździce 

nie stwierdzono brak  

6. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna   

 w Krapkowicach 

28 marca 2017 

Ocena stanu sanitarno-higienicznego, 

technicznego oraz dokumentacji w ramach 

urzędowej kontroli żywności pionu 

kuchennego – PP Dąbrówka Górna - OZ 

Gwoździce 

nie stwierdzono brak  

7. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

28 marca 2017 

Ocena realizacji interwencji  programowej  

„Czyste powietrze wokół nas” PP w 

Dąbrówce Górnej – OZ w Gwoździcach 

 

nie stwierdzono 
Program realizowany 

prawidłowo 
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8. 
Sekretarz Szkoły 

 
14 czerwca 2017 

1. Ilość uczniów wskazanych w 

sprawozdaniu SIO na dzień 30.09.2012 r. 

w szkole 

2. Ilość złożonych deklaracji na nauczanie 

języka mniejszości narodowej w szkole 

3. Ilość uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego z 

uwzględnieniem odpowiednich rodzajów 

niepełnosprawności 

nie stwierdzono 

Ilość uczniów i ilość 

deklaracji zgodna z ilością 

wskazaną w sprawozdaniu 

SIO na dzień 30.09.2012 r.  

 

9. 

UMiG w 

Krapkowicach  

Wydział Oświaty 

 i Kultury  

24 sierpnia 2017  

Kontrola w zakresie przygotowania 

placówki ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2017/2018 oraz stanu bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

nie stwierdzono 

Placówka w kontrolowanym 

zakresie spełnia wymagania 

przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, jest właściwie 

przygotowana do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 

2017/2018  

 

10. 
Mgr inż. Mariusz 

Lobermajer 
24 sierpnia 2017 

Kontrola stanu technicznego  

i przydatności do użytkowania obiektów 

budowlanych 

 

- Naprawić kostki na schodach 

wejściowych 

- naprawić opadające tynki na 

cokole 

-wymienić betonową 

nawierzchnię przed wejściem 

do przedszkola 

-wykonać opaski betonowe 

wokół budynku 

- uzupełnić tynki na kominach 

 

11. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

21 września 2017 

Ocena realizacji interwencji programowej 

„Czyste powietrze wokół nas”  

PP w Dąbrówce Górnej 

nie stwierdzono 

Program realizowany 

prawidłowo zgodnie z 

założeniami 

 

12. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

21 września 2017 

Ocena realizacji interwencji programowej 

„Trzymaj formę” 

 PSP w Dąbrówce Górnej 

nie stwierdzono 

Program realizowany 

prawidłowo zgodnie z 

założeniami 

 

13. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

21 września 2017 

Stwierdzenie wykonania nakazów ujętych 

w pkt. 1 decyzji Nr 3/ HDM/2015 z dnia 

10.03.2015  r. oraz decyzji zmieniającej 

termin wykonania nakazów Nr 

5/HDM/2016 z dnia 19.09.2016 r. 

nie stwierdzono brak  

14. 

Zakład Usług 

Kominiarskich Henryk 

Pastuszka 

27 listopada 2017 

Okresowa kontrola przewodów 

kominowych: dymowych oraz 

wentylacyjnych 

1. Rogów Opolski 

Popękany komin CO 

1. Rogów Opolski 

 otynkować CO; 
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15. 

UMiG w 

Krapkowicach  

Wydział Oświaty 

 i Kultury 

12 grudzień 2017 

 

Kontrola problemowa  warunków pracy 

oraz stanu  bezpieczeństwa i higieny pracy 

w kotłowni 

 

nie stwierdzono brak  

16. 

UMiG  

w Krapkowicach 

Wydział Oświaty  

i Kultury - M. Migdał 

 

18 grudnia 2017 

Kontrola dotycząca poprawności 

przekazywania danych w sprawozdaniu 

SIO stan na dzień 30.09.2012 r., 

30.09.2016 r., 30.09.2017 r. 

nie stwierdzono Nie wydano zaleceń  

17. Kontrola własna  31 sierpnia 2017 

Kontrola obiektów w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z 

obiektów  

w roku szkolnym 2017/2018 

nie stwierdzono brak  

              

 

                                                                                                                                                                                                                            

 


