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przeprawadzonej przez Katarzynę Borek m1. asystenta N' upowaznicnia OPROSTZOGJOI 5
Jolantę Bajek si, asystenta N! upOVt aznicnia 01111157. 77 2014
(Imię

wenta

„mto unam. nrupawammma dumkavyunmaaylmn

1

tomm/„„M

pracownikow upcwaznionych przez Slaskiego Państwowegc WoJewódzkiego Inspektora Sommmcgo
kontrole przeprowadzono na podstawie on

1

'

nr

25

1.15!

1

osiowy z dnia

11

marca 1985

1

o Pnńxwowel Iiixpckcyi
14 czelwcs won r

z2015 r. poz 1412), w zwląńtu nr 67 o omzan 6151151 ustawy zdnia
chęksposvępownia mmtnisiracyyuegomz u zzmo r. 171»! 23 z pozn zm7

Summum] [Dz L

1.

1

!NFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU] OBIEKTU
anlad/ohickt kunlmlnwnny: «pt-na ma.
„i./„„ W

„„

1.1.

Zespól Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langega
44-300 Wodzislaw śląski. ul. Szkolna 1
1:1.
z 455 22 70. e—mail: szkola@ckonomikwoozislawpl

.Wlaśclciel loooh. lub jednostka Orglnizncyjn: odpnwicdzinlnn za prlestneganie wymagań:
organem prowadzącym j=51 Staroxlwo Pow-intow: w w odzisławlu Śląskim
„am ,
. „mom,
„wmmp „Woo „oo, „W „„w, „„ „„ „,o/„tlo ,
44-300 chzislaw Śląski, ul Pszowska 921 ml 32 453 99 50
palm „mmm.: 'El/7:1 Jłedtihy „„,paaiprpcm Win/amommmo wizywklthwwdmmlt krk/„. km,
13.111? 647 17 72 032
REGON 176671787 PESEL _
1.4. Kierujący Zakładami/obiektem kontrolowanym:
Pani Maria Lach * Dyrektor szkoly
«„, „mmm
1.5, ?nedsuwiciel znkI-du/abiektu w Obecności. którego
prchroo adzanc konirolę~
Pam Marla Lach * Dyrektor szkoly
1

Wow

„„

„„M

htmnhnvw

1.6.

inno osoby w oheonos'ci, który/eh przeprowadzono kontrolę'nmlo
„„W

nie dotyczy

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
11.1. Dni. i godzina rozpoczęciu kontroli: zona 2016 r
11.2. Zakres prudmiotuwy kontroli: Ocena stanu

„
godz. 104”

prqgowumla

2016117

szkoly do noocpo .okn szkolnego

lll. WYNIKI KONTROLI:

XII,]. Infurmacje n knułmluwanym zakladzie/obiekcie (wn Mmalwwmwy. „›
„w do KEY „ohm a „ „wmmp
71510th „Mmm m.waą/„rgugmrymw „ norm., Ju kwimzlmvanegn „imion
mmap roi/„„ „no/rn „WM.—„

11:

mm,!hktwholl. legalnmtttułanw mm' „(mmt

w chmh

„W Haima/all kammh

W):

obecnej nie jcst prowadzone postepowanie adminisoaoyjno-ogzekuoyyne w stosunku

do konrmlownncgo padmiolu.

w

irakcic pozorny wakacyjnej
przeprowadzono prace remontowe w salach d3duktyczn3'ch
o numeruh: 28, 29, 30, 31. 32. 33. 34. 35 311, is, 39 zlokalizowanych na 11 piętrze szkoly. Prace
obejmowoly gipsowanie ! malovmnle
ian. malowanie sulitóu. mantaz [aluzji pionowych.
Dodatkowo n solooh o numerach: 21. 32, 3-1, 36 oraz w sali zz zloknhzoonncj na 1 plęlne
wyroonano masę bemnovq posaduk oymicniono wykładziny
Ren-10m wykonano takze w pomieszczeniach sanitomych na 11 pietrze, gipsowanrc i malowanie śclim
oraz malowanie sufitow
Ponadw na calym 11 piętrze
w koryiarzn. salach dydaktycznych, pomieszczeniu sanitamim .
pmpmwadzonn wymianę instalacii elektryczne].
Funadlo przcorowaazanc so
oorzookouc takie iakmvcio nklen.
M1 dydaktw'vnwh
1

,

holokol kontroli na l52 rms-HD 70 io Strona 2 z 3
l

Wszystkie prace porządkowe zostana zakończone do dnia 3! sierpnia ZOló r.
Dodatkowe informacy
Ogolna liczba uczniów w roku szkolnym 20167017 737,
oddzialow zo.
w sklad Zespolu Szkol Ekonomicznych wchodza:
. Technikum Nr z 543 liczba uczniow ;
. Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 1 39 liczba uczniow.
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,

,
,

'

w

tym 590 dziewcząt

r

W chlopcow

,

placowce zapewnia sle uczniom mozliwość pozostawienia czesci podrecznikow l przyborow
szkolnych;
pomieszczenia sanitarue oddzielnie dla dzicwcząl iohlopcow, biezaca zimna i ciepla woda
zapewniona przy wszystkich nmywalkach. w dniu kontroli pomieszczenia sanitamc wyposazone
w środki higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w plynie w dozownikach, reczniki papierowe)
oraz kosze na odpady Urządzenia sanitarne o dobrym stanie technicznym, utrzymane w czysr
w placowce nie stosuje sie niebezpiecznych substancyi chemicznych i ich mieszanin:
w pomieszczeniach szkoly (sekretariat, pokój nauczycielski. pracownie) znajduia sie prawidlowo
wyposazone apteczki oraz inslrukcje udzielania pierwszej pomocy.
w

,

Nn lerenie placówki obowiązuje calkowity zakaz palenia tytoniu
w widoczn ch miejscach
umieszczono odpowiednie oznaczenia slowne i graflczl'le informujące o zakazie palenia wyn—bow
tytoniowych na terenie obiektu w dmu kontroli stwierdzono przestrzeganie ww zakazu.

,

lll.2. Wyposażenie użyte podczas kantmliń Laptop HP
111,3. Pndau kontroli do lud-ń laboratoryjnych pobrana próbki
nie dotyczy

, nr pmlokolu/Ów'

Ilu. Knrzysmno" z wyników badań i pomiarów:
nie dotyczy

1115. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

lv. Nieprnwidlnwuści stwierdzone podczas kontroli
naruszonć: nie dotyczy

z podaniem przepisow prawnych, ktore

v. Wykaz dokumentów zalączonyoh do pmtuknlu*: nie dotyczy
Vi. angi i zastrzezenia osób uczestniczacych w kontroli
Wnuszę/uie wnnszg” uwagi i zastrzezenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

vu. Zn stwierdzone nieprawidlow ości wymienione

w

protokole w pkl

mandat karny na

Upowoznienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.

Pnprnwki i uzupełnienia dn protnkttlu
«pada.—

, lunlesiullo/niz nan esimlllw

numerxrmrwwolnktxmabcd/Bmw wb

wory altum

, te k

mem kox-woli nr 1152113va 2016

51mm:

3

:

mmm

z

zaxlał sparządznny w
'ednnbrmigqch zgzzmplarznch, « mniępnie pa odczytaniu
uma'wienłu Mm! gudgisanQ/odmówiana podpisania".
Wprqypndku admuwy padpisania pmmkołu nalezy wpixnć pnwód odmowy podpisania praw/(Mu.

3

('

wnlsu )! ks1ązce kcmmh sam(amq . mag.—e kon m1.
Wydane/nie wxdamu” na podstawie art. 31. 51 ustawy o Pańsmw ej Inspekcji Szukam:] doraźne

nggnano/me dnknnano

"

zalecenia„ uwagi 1 wnicski, które wpisano w ksiązkę kox-muli sanitarnej
Dana godz zakończcma kontroli: 26.08.2016 r. godz. 1135 Łączny czas kommh:
1
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mgla Mmmm—anetaza:/(ładu!-

1

godz. 15 mm
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w mocy: mony'ambłkammquav/ycm

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ
Protokół kontroli sanilarnej otrzymakm (am) w dniu

QQQXAMQ

(„W W...... „W «zimn/wzg. mow
1

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w temxinie
moz: zgłosić zastrzezenia do ustaleń sumu fakiycmegc.

7

dni od daty doręczana niniejszego protokołu

Wym. kontrol: dan/czu wam,.ww xkunlme/anegu zakladu/ablekiu w mne : mmm.. mmmu kurwo/1
Mmm] na każdym glupie [mvępowumumnp! awo wgwo w dokumenlaQ/ę w madame SML]:

„,4vade
mm: „muc
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„namnowmynmm „„ „r,...

