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Prolokólz przeprowadzonego w dniu 19 grudnia 1015 roku przeglądu
w Zespole Szkól Ekonomicznych im, Oskara Langego w Wodzislawiu Śląskim
Podamy-ya prawna przeprowadzenia przegladu
u z
r poz 1043 z pdzn. zm ›,

roku (Dz

zm

an adu nsr z pkl

173

uslnwy o sys1enue z dnia 7 wrzesnra 1991

Przeglądu dokonano w następującym zakresieprzekazywania danych dziedzinowych do bazy danych (roy-rego) Synermr lnfnrmaqi
'
oswiarowej zgodnie 7 harmonogramem aran realr
San zanudnrenia nauczycieli wskmny w 510 na d cd 30 09.20l61.
sprawozdania z przeglrdow wewnenznych sluzb bhp akrualrros'c' danych na snonach
lnmmeww) ch szkoly, w rym Buku.
rejeslr wypadków uczniów, w rym danych wprowadzanych do sm na dzień 30 wrzesnia 2015
roku,
prowadzenia (wybranej; dpkumenracji sdmlnej zgodnie mzpmządzenicm MEN z dnia 29
sierpnia 2014 roku w sprawrc sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola. szkoly i
placowki dokumemacyi przebiegu nauczania dzialalnosci wychowawczej i opickunczey oraz
rodzajow wj dokumenracji (Dz U. z 2014r. poz.
realizacra uchwaly Nr 41 | 2015 Zarządu Powinm Wodzislawskiego z dnia 17.01.2016 roku w
spmwic planu dofinansowanie farm doskonalenia zawodowego nauczycieli zarrrrdniohych w
szkolach r placowkach os'wrarowych, dla których organem pmwadząlzym yesr Powiar
Wodzislawski, (...).
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w wyniku przeprowadzonego

przegladu srwierdzano-

Ad.
zweryrikawarre
Przekazywanie danych dzredzinowych do bazy danych _.zznoderurzowanego sr
zostalo na pndarawie wglądu do syswmu a dot. nauczycieli wie1e pczyqi pozoslaln yeszcae w panelu
komunikacji, z infnrmacją o bledzie lub wynikayaeym problemie. Wysrapiiy trudności w sprawdzeniu
pozosralyeh obszarow m.in uczniów z powodu braku obecności osoby upowazuionej. Problemy
związane byly rakze z obsługą samego programu
czas odczytywaniu danych. brak dowodow
do
wyjaśnienia uyslcpmncych problemów
porwierdzaiacyoh podeymnwame dzialari zrnierzayącyeh
1
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AD. :
Prcedlozony zosral wydruk z programu kadrowego prowadzonego przez Zespol - siana utrudnienia
Dane wynrkajace ze sprawozdania zbinmzegu
rrane—zyeielr według slupnia awansu zawodowego
zgodne z przedlozanym wydrukiem kadrowym.
AD. 3
Dokumentacja z przeglądów bhp prowadzona jest w reczoc o numerze aln o numerze kar35.130. .2016 pneglqlty warunkow l'hezpl'eczeńylwapmcy rsu
Do wglądu przed1ozano zasrala dokumemaeja obejmmaea 2016 mk m.in:

w zakrcsie bezpiecznego uzyrkowania obieklo'w budowlanych, przeprowadzona
przez Powiamwy lnspekroral Nadzoru Budowlanego w Wodzislawiu Sląskim z dnia 9 lulego
2015 roku . bez uwag.
- konuole w zakresie odziezy ochronnej pracownikow przeprowadzona przez Parisrwowa
inspekcje Pracy Okregowego lnspeinoraru Pracy w Karowicach Oddzial w Rybniku,

. konhole

roczna sranu iecimicznezo budynku przeprowadzona przez w dzial lufmsmaklury
Tezliuioznej Siarosrwa Powiaiowego w Wodzislawiu Slaskim . bez uwag i zalecen.
. konuole przewodow kominowych .bez uwag,
. kantmlę oceny ozonu przygotowalam szkoly do nowego roku szkolnego 2016/2017
przeprowadzona przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspekwra Sauiiai-nego
w Karowicacli . ni: wniesiono uwag i zasirzezen.
. konoole przygoiowauia szkoly do roku szkolncgu 2015/207, przeprowadzona przez
Wydzial oswiaiy- giarosrwa Powiatowego w wodzislawiu Śląskim . stwiudzonc
prawddlow śc przygotowań,
. pomiar insialacyi odgromowey . waiunkowy odbio'r do lipca 2017 roku,
. pomiar insialaoyi elekriyozooi w sali gastronomiczncj . siwierdzono sprawność instalacji,
. konirole przeprowadzona przez Pańsm'owegc Powiatowega Inspektora Sanitarncgn
Wodzisławiu Śląskim . nie slwierdmno nieprauidlowosci.

. konlrolę

ADA.

suono BTP szkoly ua biezaco akroalizcwana prz.-z osobę odpowiedzialna Oslaiiua aloualizaoja z dnia
2909 min roku dotyczaea slalum Zespolu
ADS

Wypadki prowadzone sa w zeszycie o nazw e: rajem wypadku'w
Ilość uczniow podanych w SID na dzien 30 0910142. w obszarze Wypadki a dot uczniów Technikum
wynosila l l osob. zgodne z prowadzonym rejesnem.
Ilość uczniów w zasadniczey szkole zawodowcy obcymowala Jedna osnbę, co zgodne z danymi
podanymi w SIO a prowadzonym ieyesnem
AD &
Przedlozono do wglądu lisie obecności zn miesiae pazdzienuk br . bez uwag
brak akiual
Zakresy czynnosci pracownikow admiuisinicyi i obsługi in o. pomoce lnuiowe
k
i
summ
oraz zakresow czynno snizbowyon. z wypow edzi Dyrekiora wynika. iż są w irakcie
nkiualizecyi zakresów czynności
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AD. 7
Teczka ZSE. [Al zawiera dokumenracie dol. wnioskow o przyznanie refunoazy zesnego. przedlozony
zosial do wglądu pioioko'l z dnia 3 lisiopuda zolo roku z posiedz ia komisyi upinlmącej wnioski
prowadzone w oeczce o numerze aki ZSE.I4Z.9 2016
siwierdza sie zgodność objętych donnaiisowauiein kierunków studiów objętych dofinansowaniem
u Wodzislawskiego w spraWie planu dofinansowania fon-ii doskonalcilia
z uchwala Zarządu Po

(mi wzmoroku.
lalunia.—

]) podjecie skutecznych dzialari

celu skuieczneoo przekazywania danych z posmzegoliiycli
obszarow do Syslcoiu lnfoi-macii Ośwlawwq w celu uzyskania siaruni pnprawme prze/Wariony,
popnesz skorzysiauie z pomocy ze sunny iurerneiowej hops.l/siouuen.gw.pl/index.plimpoiuoe
jednocnesncj podjęcie dodatkowych dzialan znllcrzająpych do zapewnienia warunkow technicxllych
do obslugi Slo
z) zaloualizowac' zakiesy czynnosci prazowuikdw adminieuacyi w lyui siauoWisk pracy.
Toi-miu realizacji: do
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