
       

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH 

 PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2014 
 

 

Lp. 
Kontrolujący 

(instytucja, osoba) 

Termin 

kontroli (od 

dnia do dnia) 

Tematyka kontroli Stwierdzone nieprawidłowości 
Zalecenia, wnioski, uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji 

zaleceń 

1.  
Hehmueler Józef – 

upr.  bud. 

29 stycznia 

2014 

Okresowa kontrola stanu 

technicznej sprawności 

(roczny) 

 

nie stwierdzono  

Na rynnach pojawiły się 

odpryski farby, aby 

doprowadzić do należytego 

wyglądu zaleca się 

odmalowanie w/w elementów 

Odmalowano 

rynny. 

2.  

„POLENIT” serwis 

gaśnic i ozn. p. poż             

i BHP 

Ryszard Jagieło  

Styczeń 2014 
Kontrola i konserwacja 

sprzętu p. pożarowego 
nie stwierdzono  brak  

3.  

„POLENIT” serwis 

gaśnic i ozn. p. poż         

i BHP 

Ryszard Jagieło 

Styczeń 2014 

Badanie sprawności 

technicznej instalacji 

hydrantowej 

nie stwierdzono brak  

4.  

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor Sanitarny                         

w Krapkowicach 

17 lutego 2014 

Ocena warunków techniczno - 

sanitarnych pomieszczeń                   

i otoczenia oraz kontrola 

dokumentacji podczas trwania 

wypoczynku zimowego 

 

nie stwierdzono brak  

5.  

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor Sanitarny                         

w Krapkowicach 

17 lutego 2014 

Kontrola pinu kuchennego 

stołówki szkolnej w związku             

z organizacją wypoczynku 

zimowego w miejscu 

zamieszkania 

 

nie stwierdzono brak  

6.  

Audyt 

Bezpieczeństwa 

Informacji 

POLKOM ACG 

 

24 lutego 2014 

1.Ochrona legalności 

oprogramowania 

2.Ochrona danych osobowych nie stwierdzono brak  

7.  

Komisja Rewizyjna 

Rady Miejskiej w 

Krapkowicach 

20 marca 2014 
Kontrola w zakresie celowości 

wydatków w 2013 r. 
nie stwierdzono brak  



8.  ARR w Opolu 26 marca 2014 

Kontrola programu „ Owoce w 

szkole” 

 

nie stwierdzono brak  

9.  

Kuratorium Oświaty 

w Opolu Wydział 

Nadzoru 

Pedagogicznego 

Oddział Ewaluacji              

i Wspomagania 

08-11 kwietnia 

2014 

1. Szkoła wspomaga rozwój 

uczniów uwzględniając ich 

indywidualną sytuację. 

2. Szkoła organizując procesy 

edukacyjne, uwzględnia 

wnioski z analizy wyników 

sprawdzianu oraz innych 

badań zewnętrznych i 

wewnętrznych. 

 

nie stwierdzono brak  

10.  

Kuratorium Oświaty 

w Opolu Wydział 

Nadzoru 

Pedagogicznego 

Oddział Ewaluacji              

i Wspomagania 

 

13 maja 2014 

Zgodność realizacji 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w klasach I i II 

oraz IV i V publicznej szkoły 

podstawowej z ramowym 

planem nauczania. 

nie stwierdzono brak  

11.  

Zakład Usług 

Projektowych             

i Nadzoru 

Budowlanego            

w zakresie instalacji 

sanitarnych 

30 maja 2014 

Przegląd budynku                           

w zakresie stanu technicznego 

instalacji sanitarnych 

nie stwierdzono  brak  

12.  

UMiG w 

Krapkowicach 

Wydział Oświaty, 

Kultury J. Myśluk 

M. Migdał 

26 sierpnia 2014 

Przygotowanie placówki do 

rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2014/2015, stanu 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przestrzegania 

przepisów           i zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

 

nie stwierdzono brak  

13.  

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor Sanitarny                         

w Krapkowicach 

25 września 

2014 

Ocena stanu sanitarno 

higienicznego, warunków 

technicznych                               

i dokumentacji pionu 

kuchennego. 

 

nie stwierdzono brak  



14.  

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor Sanitarny                         

w Krapkowicach 

25 września 

2014 

Ocena warunków techniczno-

sanitarnych pomieszczeń i 

otoczenia, kontrola 

dokumentacji. 

 

nie stwierdzono brak  

15.  

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor Sanitarny                         

w Krapkowicach 

16 października 

2014 

Pomiary ciężaru tornistrów 

uczniów szkoły, w związku z 

zainicjowaną w bieżącym roku 

szkolnym przez Opolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego akcją pn: " 

Październik miesiącem 

właściwie spakowanego 

tornistra". 

 

nie stwierdzono brak  

16.  

UMiG w 

Krapkowicach 

Wydział Oświaty i 

Kultury 

J. Myśluk,                        

I. Niklewicz 

30 października 

2014 

1. Prawidłowość 

przekazywania danych w 

sprawozdaniu SIO na dzień 

30.09.2014 r.- naliczanie wg. 

danych subwencji oświatowej. 

nie stwierdzono brak  

17.  

Zakład Usług 

Kominiarskich 

Grzegorz Szlachin 

24 listopada 

2014 

Sprawdzenie stanu technicznej 

sprawności przewodów 

kominowych 

 

nie stwierdzono brak  

18.  

UMiG w 

Krapkowicach 

Wydział Oświaty              

i Kultury  

M. Migdał 

 

26 listopada 

2014 

Ocena warunków pracy oraz 

stanu bezpieczeństwa  i 

higiena pracy w kotłowni 

szkolnej. 

nie stwierdzono brak  

19.  

Komenda 

Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w 

Krapkowicach 

31 grudnia 2014  

Kontrola stanu przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych 

w związku z organizowanym 

wypoczynkiem zimowym 

dzieci i młodzieży w okresie 

19-23.01.2015 r.  

 

nie stwierdzono brak  

 

 

 


