
INFORMACJA O  KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2014 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻYWOCICACH 

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. 31.01.2014 
Okresowa Kontrola stanu technicznej 

sprawności(roczny) 
Nie stwierdzono brak  

2. 
„POLENIT” serwis  P.Poż. i 

BHP  Jagieło Urszula 
Styczeń 2014 

Kontrola i konserwacja warsztatowa sprzętu p. 

poż. Nie stwierdzono brak  

3. Kuratorium Oświaty w Opolu 21.02.2014 

Prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych 

w oddziałach przedszkolnych w publicznym 

przedszkolu 
Nie stwierdzono brak  

4. 
Dyrektor przedszkola i 

pracownicy  
01.08.2014 

Kontrola obiektu przedszkola w zakresie  

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z tego obiektu-

przedszkole w Żywocicach 

Nie stwierdzono brak  

5. 

Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach Wydział 

Oświaty i Kultury Maciej 

Migdał. 

26.08.2014 

Przegląd przygotowania  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  

6. 
Dyrektor przedszkola i 

pracownicy  
30.08.2014 

Kontrola obiektu przedszkola w zakresie  

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z tego obiektu-

przedszkole w Żużeli 

Nie stwierdzono brak  



 

7. 
Państwowy Powiatowy 

Inspektor   Sanitarny w 

Krapkowicach 
25.09.2014 

Ocena stanu sanitarno-higienicznego, 

warunków technicznych oraz dokumentacji 

pionu kuchennego w ramach urzędowej 

kontroli żywności 

Nie stwierdzono brak  

8. 
Laboratorium badawcze-

Blachownia Sp.zo.o. 
07.11.2014 

Badanie środowiska pracy-stężenia tlenku 

węgla w powietrzu na stanowisku pracy 
Nie stwierdzono brak  

9. 
Urząd Miasta i Gminy Maciej 

Migdał 
26.11.2014 

Ocena warunków pracy i stanu bezpieczeństwa 

i higieny pracy w kotłowni. Nie stwierdzono brak  

10 

Zakład usług projektowych i 

nadzoru budowlanego w 

zakresie instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

02.12.2014 

Przegląd budynku przedszkola w zakresie 

stanu technicznego instalacji sanitarnej i 

gazowej 
Nie stwierdzono brak  

11. 
Zakład Usług Kominiarskich 

Grzegorz Szlachin 
04.12.2014 

Sprawdzenie stanu technicznego sprawności 

przewodów kominowych 
Nie stwierdzono brak  

12. 

Krzysztof Mazurek 

uprawnienia „ D” i „ E”              

dozór, eksploatacja i pomiary 

ochronne 

22.12.2014 

Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, 

pomiarów oświetlenia 

 

Nie stwierdzono brak  


