
 

Krapkowice, 24.02.2020 r. 
(miejscowość i data) 

 

INFORMACJA O KONTROLACH  PRZEPROWADZONYCH W PREDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6  

W KRAPKOWICACH W 2020 ROKU 
 

 

Lp. 

 
Kontrolujący 

(instytucja, 

osoba) 

 

Termin 

kontroli 

(od dnia do 

dnia) 

Tematyka 

kontroli 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 

Zalecenia, wnioski, 

uwagi 

pokontrolne 

 

Informacja 

o realizacji 

zaleceń 

1. Urszula Jagieło POLENIT Serwis 

P.POŻ i BHP  

styczeń 2020 r.  Badania sprawności 

technicznej instalacji 

hydrantowej.  

Nie stwierdzono. Brak uwag.  

2. Urszula Jagieło POLENIT Serwis 

P.POŻ i BHP 

styczeń 2020 r. Konserwacja 

warsztatowa sprzętu 

p.poż. 

Nie stwierdzono. Brak uwag.  

3. Urszula Jagieło POLENIT Serwis 

P.POŻ i BHP 

styczeń 2020 r. Przegląd 

konserwacyjny 

systemu oddymiania 

grawitacyjnego. 

Nie stwierdzono. Brak uwag.  

4. PPHU FACTOR Jolanta Gergont 21.04.2020 r.  Coroczna kontrola 

techniczna urządzeń 

zabawowych na 

placu zabaw. 

Zestaw zabawowy Baszta – 

spękania i rozwarstwienia 

górnych elementów 4 nóg 

pomostów, spróchniałych 6 

elementów podestów 

trójkątnych  - usunąć 

zagrożenia.  

Huśtawka podwójna 

łańcuchowa – w strefie 

bezpieczeństwa huśtawki 

znajdują się metalowe 

barierki wygrodzenia, 

niezabezpieczone otwory w 

Usunięcie /naprawa 

stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Uzupełnienie 

oznakowania o zakazie 

palenia e-papierosów 

na palcu zabaw. 

24.05.2020 r. 

Wykonanie robót 

naprawczych 

dotyczących 

stwierdzonych 

wcześniej 

nieprawidłowości. 
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słupkach – zlikwidować 

zagrożenie.  

Druga – spróchniała górna 

nośna belka pozioma, w 

strefie bezpieczeństwa. 

Sprężynowiec SKUTER – 

łuszcząca się farba, odpryski 

i rdza na metalowym korytku 

mocującym – usunąć 

zagrożenie; 

Sprężynowiec KONIK – 

brak stabilności głowy i 

ogona, zniszczone i 

niestabilne pochwyty i 

podnóżki – usnąć zagrożenie. 

5. Zofia Krzeczek  

Specjalista ds. bhp 

07.05.2020 r.  Kontrola BHP w 

Przedszkolu. 

Nie stwierdzono. Brak uwag. 

 

 

6. Studio Architektury 

mgr inż. Piotr Ćwirko,  

mgr inż. Oskar Wolny 

21.07.2020 r. Kontrola roczna 

stanu technicznej 

sprawności obiektu. 

 

Nie stwierdzono. Uzupełnić tynki 

zewnętrzne w miejscu 

wyburzonych daszków 

wejściowych, 

naprawić gzymsy 

betonowe, uzupełnić 

beton na wnękach przy 

oknach piwnicznych, 

- poprawić krawężniki 

na schodach 

zewnętrznych, 

tarasowych, 
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- naprawić mocowanie 

lampy oświetlenia 

zewnętrznego, 

- zakonserwować 

miejscowe spękania 

papy, oczyścić 

powierzchnię dachu. 

7. Zofia Krzeczek  

Specjalista ds. bhp 

26.08.2020 r.  Kontrola BHP  Należy zamontować 

osłony grzejników 

centralnego 

ogrzewania w szatni; 

 

 

9. Zakład Usług Kominiarskich 

Lucjan Szpicki 

07.08.2020 r.  Okresowa kontrola 

przewodów 

kominowych. 

Nie stwierdzono. Za niskie kominy nad 

dachem. Usunąć siatki 

z kratek 

wentylacyjnych. 

Usunąć gruz z kratek 

wentylacyjnych.  

 

10. Zakład Usługowo – Handlowy 

Elektromix M. Stankowski 

07.08.2020 r.  Pomiary ochronne 

instalacji oraz 

urządzeń 

elektrycznych. 

Nie stwierdzono. Brak uwag.  
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11. Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach;  

Naczelnik Wydziału Oświaty 

i Kultury – mgr Jolanta Myśluk; 

Inspektor ds. ekonomicznych  

i organizacyjnych oświaty – mgr 

Jolanta Zabrocka 

28.08.2020 r. Przygotowanie 

placówki do 

rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego 

2020/2021 

Nie stwierdzono.  Brak uwag.  

12. Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach; 

Naczelnik Wydziału Oświaty i 

Kultury – mgr Jolanta Myśluk; 

Inspektor ds. administracyjnych i 

kadr oświaty – mgr Grażyna 

Pajączkowska 

01.10.2020 r.  Prawidłowość 

przekazywania 

danych zawartych w 

sprawozdaniu SIO 

stan na 30.09.2020 r.  

Nie stwierdzono. Brak uwag.  

 


