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m m m s t o m m Inspektora sanitarnego
ul. Raciborska 39, 40-°57

Katowce

tli. (032) 351-23-15 fal (032) ISH3-K

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 186/12/NS/HD/12

Tychy, 15.02.2012r.
(Miejscowoić i data)

przeprowadzonej przez: Barbarę Ochnik

st. pielęgniarka Nr upoważnienia ORP/0131/47/2010

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,poz 1071, z późn. zm.).

L INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
LI. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):
Zespołu Szkół Nr 1 im. Gustawa Morcinka
43-100 Tychy, ul. Wejchertów 20
tel. 32 2271799 mail: szkola@lo4.tvchv.pl
1.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Organem prowadzącym jest Miasto Tychy
ul. Niepodległości 49,
43-100 Tychy
(imię i nazwisko /pełna nazwa / inwestor/organ założycielskiAv przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

tel. 32 7763333
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon /faks )

L3.NIP
646-10-33-963
REGON
271072481
PESEL L4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)
Pani Grażyna Jurek - dyrektor szkoły
L5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*
Pani Irena Pypłacz - kierownik gospodarczy
L6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):
nie dotyczy
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
TLI. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 15.02.2012r. godz. 10so
D.2. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego szkoły, pomiary temperatury
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt młodzieży.
III. WYNIKI KONTROLI:
III. 1. Informacje O kontrolowanym zakładzie/obiekcie

(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym
się aktualnie postępowaniu admmistracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych
innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)'.

Placówka publiczna, prowadzi się postępowanie administracyjne, decyzja z dnia 23.12.2008r.
Nr 17/NS/HD.432-19d/R-19/08 (pkt 2) z terminem realizacji 31.12.2012r.
Przeprowadzono ocenę stanu sanitarnego szkoły.
W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą:
- IV Liceum Ogólnokształcące (liczba uczniów -374),
- I Liceum Profilowane (liczba uczniów - 43),
- Technikum Nr 1 (liczba uczniów - 100),
- Gimnazjum nr 10 z oddziałami Dwujęzycznymi (liczba uczniów -442).
Ogólna liczba uczniów -959, oddziałów - 33, sal lekcyjnych z pracowniami - 48 , szkoła prowadzi
zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym.
- teren szkoły ogrodzony. Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe, 4 kontenery w dobrym
stanie sanitarao-higienicznym i technicznym.
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budynek budowany na cele szkoły, zniszczona stolarka okienna (decyzja z terminem realizacji
31.12.2012r.), drzwiowa w dobrym stanie technicznym.
- bieżąca zimna woda zapewniona, kanalizacja centralna, ogrzewanie sieciowe, wentylacja
grawitacyjna zapewniona we wszystkich pomieszczeniach, wentylacja mechaniczna zapewniona
na salach gimnastycznych, auli i kuchni, oświetlenie sztuczne mieszane.
- sale lekcyjne: wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają certyfikaty ( 30 % mebli), stan
techniczny mebli prawidłowy.
- stosuje się substancje chemiczne i ich mieszaniny.
- pomieszczenia sanitarne - oddzielne dla dziewcząt i chłopców, wyposażone w środki higieny
osobistej, zapewniona zimna woda we wszystkich umywalkach, ciepła przy jednej umywalce w
każdej toalecie. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane.
- szatnia centralna - wyposażone w wieszaki.
- szkoła posiada 2 sale gimnastyczne ( 207,6 m2, 278m2 ) z zapleczem oraz 2 siłownię Szkoła
dysponuje boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem nowo oddanym „Orlik". Natryski
wykorzystywane są po dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz sporadycznie po
zajęciach z w-f.
- opieka pielęgniarska zapewniona jest 5 x w tygodniu, gabinet wyposażony jest w punkt poboru
wody ciepłej i zimnej, w pomieszczeniach tj w gabinecie medycznym, w pokoju nauczycielskim,
pracowni chemicznej oraz w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego znajdują się
odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy, stan sanitarnohigieniczny gabinetu dobry.
- szkoła prowadzi dożywianie uczniów w formie obiadów II daniowych, korzysta 126 uczniów,
sponsorowanych 6 uczniów, na terenie obiektu znajduje się bufet prowadzony przez ajenta oraz 3
automat do sprzedaży napoi ciepłych i zimnych.
- na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu - w widocznych miejscach umieszczono
odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych
na terenie obiektu - przestrzegany.
Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.02.2012r. znak GIS-PZ-HD-4453/WO/12, GIS-HŚ-43210-4/MP/12, przeprowadzono pomiary temperatury w pomieszczeniach,
w których przebywała młodzież - wyniki pomiarów w normie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.03.6.69 ze zm.) §9.1 i §17.1 .
Podczas kontroli wypełniono druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej , który jest do
wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
Stwierdzone nieprawidłowości natury technicznej będą przedmiotem wydanej decyzji
administracyjnej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Rachunek decyzja zostanie przesłany na adres szkoły. Ustalono z Dyrektorem szkoły termin wykonania decyzji
nadzień 31.08.2013r.
III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:
- termohigrometr TFA Dostmann/Wertheim Kat. Nr. 30.5015
ffl.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*
nie dotyczy
m.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
nie dotyczy
IIL5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
nie dotyczy
IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które
naruszono*:
1. Brak bieżącej ciepłej wody przy każdej umywalce w toaletach dla uczniów.

Protokół kontroli nr 186/12/NS/HD/ll

Strona 3 z 3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. ( Dz.U. z 2003r Nr 6
poz 69 § 8.1).
V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*
nie dotyczy
VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.
Wnosze/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:
VIL Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt
mandat karny na

nie nałożono/nałożono**

(imię i nazwisko, stanowisko)

w wysokości

na podstawie art
(podstawa prawna)

(nr mandatu karnego)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia

nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i
omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania **.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.
Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
Wvdano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **
Data i godz. zakończenia kontroli: 15.02.2012r. godz. 1315 Łączny czas kontroli: 3godz. 30 min
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POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ
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POUCZENIE. Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni jbti daty doręczenia niniejszego protokołu
może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na kctźdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentacją w siedzibie Stacji.
* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „ nie dotyczy "
**- właściwe zakreślić

