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I. Dane identyfikacyjne
Zespół Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Sopocie,
ul. Tadeusza Kościuszki 18-20, 81-814 Sopot (dalej: "ZSH" lub "Szkoła")

Jolanta Niewadzioł, Dyrektor od 1 września 2017 r.

1. Działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach w sytuacji wystąpienia
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
Lata 2019-2020 (do czasu zakończenia kontroli) z wykorzystaniem dowodów
sporządzonych przed tym okresem.
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Alicja Szczepaniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/43/2020 z 3 marca 2020 r.

2. Iwona Miklikowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/58/2020 z 23 marca 2020 r.

3. Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/1OS/2020z 23 czerwca 2020 r.

(akta kontroli str. 1-9)

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA W Szkole zdiagnozowano zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz opracowano

odpowiednie procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia. Z procedurami
Uzasadnienie i regulaminami zapoznano pracowników Szkoły. W Szkole przeprowadzano kontrole
oceny ogólnej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów

należących do szkoły, sporządzono protokoły, które następnie przesłano do organu
prowadzącego, czym spełniono obowiązek określony w § 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach3.

Dyrektor Szkoły podejmowała współpracę z instytucjami zajmującymi się sprawami
bezpieczeństwa i upowszechniania wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie
i kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń.

W obowiązujących w Szkole procedurach nie uwzględniono sygnałów określających
odwołanie ogłoszonego alarmu oraz alternatywnych źródeł alarmowania
dźwiękowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto nie zapewniono
ćwiczeń obejmujących inne niż pożar zagrożenia' zidentyfikowane w procedurach
bezpieczeństwa ZSH.

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 (dalej: ,ustawa o NIK')
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólnąjako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie
opisowej.
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, dalej ,rozporządzenie w sprawie BiHP'.
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III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe4 kontrolowanej działalności

1. Działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach
w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

1.1. W okresie objętym kontrolą w ZSH obowiązywały następujące akty
wewnętrzne, w których określono procedury na wypadek zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych:

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego5
Instrukcja ewakuacji w Zespole Szkół Handlowych6;
Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń7;
Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły8;
Regulamin dyżurów nauczycieli w ZSH9;
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego1O;
Regulamin korzystania z boiska szkolnego11;
Regulamin pracowni komputerowej12;
Regulamin sali gimnastycznej13;
Instrukcja alarmowa w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub
zlokalizowania urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności
publicznej14;
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych i innych
w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie15;
Procedury monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren
budynków16;

- Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania
zagrożeniu 201917.

Ponadto w Szkole obowiązywały następujące Zarządzenia Dyrektora ZSH:
Nr 1/2017/2018 z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia
procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych
wychowawczych, nadzwyczajnych i kryzysowych w Zespole Szkół
Handlowych w Sopocie,

- z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wdrożenia instrukcji postępowania
w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
uczniom oraz Instrukcji udzielania pierwszej pomocy.

(akta kontroli str. 11, 17-132)

4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
5 wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora ZSH nr 9/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. (zaktualizowana w lutym
2018 r.)
6 wprowadzona Zarządzeniem nr 8/2016/2017 z 24 lutego 2017 r.
7 wprowadzona Zarządzeniem Nr 9/2018 z 25 maja 2018 r.
8 wprowadzona Zarządzeniem nr 01/2018 z dnia 01 lutego 2018 r.
9 wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2016/2017 z 9 listopada 2016 r.
10 wprowadzony Zarządzeniem Nr 03.2018 z 01 marca 2018 r.
11 wprowadzony Zarządzeniem Nr 212017/2018 z 01 września 2017 r.
12 wprowadzony Zarządzeniem z dnia 01 września 2016 r.
13 wprowadzony Zarządzeniem z dnia 01 września 2016 r.
14 wprowadzona Zarządzeniem nr 26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
15 wprowadzona Zarządzeniem Nr 1/2017/2018 z dnia 01 września 2017 r.
16 wprowadzona zarządzeniem Dyrektora ZSH z dnia 10 czerwca 2019 r.
17 Zarządzenie Nr 1398/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie zarządzania
ryzykiem w Urzędzie Miasta Sopotu i Jednostkach Organizacyjnych Miasta, zmienione Zarządzeniem
nr 1463/2018 z dnia 10 września 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 35312019 z 01 pażdziemika 2019 r. w tej samej
sprawie.
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W ZSH zdiagnozowano zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz opracowano
odpowiednie procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia. Katalog
potencjalnych zagrożeń mogących mieć miejsce na terenie placówki oraz zasady
przeciwdziałania, profilaktyki i prewencji były z założeniami zawartymi
w rekomendacjach procedur "Bezpieczna Szkoła". Zakres wiedzy zawarty
w przedstawionej dokumentacji oraz zawarte w niej schematy rozwiązań były
tożsame z rekomendacjami w zakresie wystąpienia fizycznych wewnętrznych
i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa w szkole.
W obowiązujących procedurach na wypadek zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych:
- wyznaczono osoby odpowiedzialne za zarządzanie w przypadku wystąpienia

zagrożenia oraz przydzielono im role i zadania (zgodnie z rozdziałem IV
procedur "Bezpieczna szkoła"),

- opracowano procedury wejścia/wyjścia ze szkoły (zgodnie z rozdziałem I pkt 2
str. 13 procedur "Bezpieczna szkoła"),

- opracowano plan ewakuacyjny i oznaczono drogi ewakuacyjne oraz punkt
ewakuacyjny (zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie BiHP),

- ustalono system alarmowy i zasady jego ogłaszania (zgodnie z rozdziałem I pkt
2 str. 13 procedur "Bezpieczna szkoła"),

- określono sposób komunikowania się podczas zdarzeń kryzysowych oraz na
wypadek braku zasięgu telefonów,

- wyznaczono miejsce przechowywania kluczy do drzwi ścieżek ewakuacyjnych
(zgodnie z rozdziałem I pkt 2 str. 14 procedur "Bezpieczna szkoła"),

- zidentyfikowano zagrożenia i wskazano scenariusze postępowania na wypadek
wystąpienia sytuacji kryzysowych (zgodnie z rozdziałem IV procedur
"Bezpieczna szkoła"),

- nie określono sygnałów określających odwołanie ogłoszonego alarmu oraz
alternatywnych żródeł alarmowania dźwiękowego,

- nie uwzględniono potrzeb osób niepełnosprawnych.
(akta kontroli str. 470-482)

1.2. Dyrektor szkoły zapewniła znajomość procedur postępowania na wypadek
zaistnienia zagrożeń. Pracownicy byli zapoznawani z procedurami podczas Rad
Pedagogicznych18 (dalej: "RP"). Obecność na posiedzeniach RP potwierdzana była
podpisem na liście obecności. W przypadku nieobecności pracownika na
posiedzeniu RP zgodnie z § 14 pkt 4 "Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół Handlowych w Sopocie" zobowiązany był do zapoznania się z protokołem
i uchwałami przyjętymi na zebraniu.
Jak wyjaśniła Dyrektor, zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego omawiano podczas spotkań indywidualnych
z pracownikami szkoły, okresowych szkoleń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(dalej: "BiHP) oraz na szkoleniach zewnętrznych, a weryfikacja znajomości
obowiązujących w szkole procedur i regulaminów następowała podczas
codziennych obowiązków służbowych.
Obowiązujące w Szkole procedury i regulaminy wywieszano na tablicach ogłoszeń
(w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do szkoły). Ponadto zapewniono dostęp
do wszystkich procedur i regulaminów w bibliotece szkolnej oraz poprzez dziennik
"Librus".

(akta kontroli str. 316-346)

1819 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r., 23 stycznia 2019 r., 29 maja 2019 L, 23 paździemika 2019 L, 20 maja
2020 L
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•

W 2018 r. i w 2019 r. w ZSH wśród pracowników przeprowadzono "Ankietę do
samooceny kontroli zarządczej". W ankiecie, na pytanie:
- czy pracownicy mają wystarczający dostęp do regulacji wewnętrznych

obowiązujących w ZSH w Sopocie - udzielono odpowiedzi pozytywnych: 92,1%
w 2018 r. i 96,3%,

- czy obowiązujące w ZSH w Sopocie regulacje są wystarczająco jasne,
precyzyjne i spójne - odpowiedzi pozytywnych: 95,7% w 2018 r. i 81,9%
w 2019 r.,

- czy wie Pan/Pani co zrobić w sytuacji nadzwyczajnej (pożar, wypadek, awaria) -
odpowiedzi pozytywnych: 98,6% w 2018 r. i 98,2% w 2019 r.,

(akta kontroli str. 14-15, 460-461)
Uczniowie ZSH na lekcjach wychowawczych byli na bieżąco zapoznawani
z obowiązującymi w szkole procedurami bezpiecznego zachowania i postępowania
na wypadek zaistnienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
W Szkole nie działały organizacje młodzieżowe. Działania z zakresu zapobiegania
zagrożeniom i upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie były realizowane przez
samorząd uczniowski oraz pedagoga szkolnego we współpracy z podmiotami
zewnętrznymi (Policją i Państwową Strażą Pożarną).

(akta kontroli str. 355-429,525)
1.3. W badanych latach w ZSH nie wystąpiły zagrożenia wewnętrzne
i zewnętrzne, mające wpływ na bezpieczeństwo w szkole.

(akta kontroli str. 444)
1.4. W 2018 r. przeprowadzono próbną ewakuację na wypadek pożaru.
W ewakuacji wzięły udział wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły (94
uczniów, 18 nauczycieli i 8 osób - pracownicy administracji. O ewakuacji została
powiadomiona Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie
(dalej: "KM PSP").
Dyrektor pismem z 28 października 2019 r. wystąpiła do KM PSP z prośbą
o wyrażenie zgody na zmianę terminu przeprowadzenia próbnej ewakuacji
zaplanowanej na jesień 2019 r. na wiosnę 2020 r. z powodu niezakończonego
remontu szkoły19. W budynku szkoły znajdowały się rozstawione rusztowania,
składowane były zdemontowane elementy i materiały budowlane. Ponadto, z uwagi
na trwające prace, całkowicie wyłączono z użytkowania obszar gdzie znajdowało się
jedno z wyjść ewakuacyjnych.
W 2020 r. ewakuację zaplanowano na październik (w nowym budynku szkoły).
W latach objętych kontrolą Dyrektor nie zapewniła ćwiczeń obejmujących inne niź
pożar zagrożenia zidentyfikowane w procedurach bezpieczeństwa ZSH.

(akta kontroli str. 243)
1.5. W badanym okresie w ZSH przeprowadzono następujące szkolenia
w zakresie identyfikacji zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy:
- Zasady bezpieczeństwa w czasie ewakuacji (19 grudnia 2018 r.) - szkolenie

przeprowadzone przez pracownika straży pożarnej - w szkoleniu wzięło udział
46 z 65 nauczycieli,

- Monitoring wizyjny (20 marca 2019 r.) - szkolenie przeprowadzone przez
Administratora systemu ochrony danych osobowych - w szkoleniu wzięło udział
43 z 65 nauczycieli,

- Bezpieczeństwo w szkole (29 maja 2019 r.) - szkolenie przeprowadzone przez
Dyrektor szkoły - w szkoleniu wzięło udział 39 z 63 nauczycieli,

19 Pierwotny termin zakończenia prac remontowych określono na 31 paździemika 2019 r.
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Szkolenie przeciwpożarowe i BiHP (23 października 2019 r.) - szkolenie
przeprowadzone przez inspektora BiHP - w szkoleniu uczestniczyło 34 z 55
nauczycieli i 12 z 18 pracowników administracji,

- Procedury bezpieczeństwa COVID-19 - szkolenie przeprowadzone przez
Dyrektor szkoły, w szkoleniu uczestniczyło 39 z 56 nauczycieli i 17 (wszyscy)
pracownicy administracji,

- Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w 2019 r. (16 stycznia, 23 stycznia,
20 lutego i 11 września) - szkolenie przeprowadzone przez ratownika
medycznego - wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zostali przeszkoleni.

(akta kontroli str. 446-449)
1.6. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BiHP plan ewakuacji szkoły
umieszczono w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
Ponadto przy każdym pomieszczeniu znajdowała się instrukcja postępowania na
wypadek ewakuacji, w której określono: jakie czynności należy wykonać gdy
zarządzono ewakuację, do którego wyjścia ewakuacyjnego należy się kierować oraz
gdzie znajduje się miejsce zbiórki. Drogi ewakuacyjne oznaczono w sposób wyraźny
i trwały a ich przebieg według oznaczeń był zgodny z przebiegiem drogi na planie
ewakuacyjnym. Drogi ewakuacyjne i drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne były
drożne. Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierały się na zewnątrz. Klucze do
zamkniętych drzwi ewakuacyjnych umieszczono w miejscu dostępnym2o. Osoby
uczestniczące woględzinach znały miejsce przechowywania kluczy. Kluczami
można było otworzyć zamknięte drzwi ewakuacyjne. Szerokość drzwi stanowiących
wyjście ewakuacyjne z budynku była nie mniejsza niż szerokość klatki schodowej.
Wyznaczono jedno miejsc ewakuacji szkoły (na boisko szkolne). Wyznaczone
miejsce ewakuacji było oznaczone i zgodne z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi
w szkole dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa.
Pokój nauczycielski, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania
fizycznego, kuchnia zostały wyposażone w apteczki zaopatrzone w środki
niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i w instrukcję o zasadach jej udzielania.
Dostęp do obiektu odbywał się wyłącznie poprzez wejście główne, dozorowane
przez personel obsługi. W przypadku wejścia osoby postronnej na teren obiektu,
pracownik weryfikował cel wizyty i kierował osobę we właściwe miejsce. Osoba
postronna wchodząca do budynku szkoły miała obowiązek wpisania się na listę
rejestru wejść i wyjść osób postronnych pod nadzorem pracownika obsługi.
W szkole zainstalowano monitoring wizyjny. Monitoring obejmował wszystkie cztery
wejścia do szkoły, a w budynku obraz pochodził z głównych szlaków
komunikacyjnych.
Wewnątrz budynku znajdowało się siedem kamer21, na zewnątrz budynku
umieszczono cztery kamery: jedna obejmowała wejście do budynku, druga bramę
wjazdową do budynku, trzecia wejście do szkoły od ul. Kościuszki i czwarta wejście
do szatni.
Podgląd odbywał się w czasie rzeczywistym i był duplikowany - obraz wyświetlany
był w portierni (dyżurce) oraz w gabinecie wicedyrektora przy sekretariacie szkoły.
W przypadku sali gimnastycznej rejestrator oraz punkt podglądu znajdował się
w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego. Jakość obrazu monitoringu
była dobra
Teren szkoły był właściwie oświetlony i ogrodzony oraz posiadał równą
nawierzchnię dróg, przejść i boisk. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne
zagłębienia na terenie szkoły były zakryte pokrywami. Szlaki komunikacyjne

20 W dyżurce i podczas oględzin faktycznie tam się znajdowały
21 piwnica (szatnia) -1 szt., parter - 2 szt. (po jednej z prawej i z lewej strony), I piętro - 2 szt. (po jednej z prawej
i z lewej strony), II piętro - 2 szt. (po jednej z prawej i z lewej strony)
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wychodzące poza teren szkoły zabezpieczono w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie wyjście na jezdnię. Schody wyposażono w balustrady z poręczami
zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów
(drewniane) nie były śliskie.

(akta kontroli str. 528-529)
1.7. Dyrektor Szkoły, zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie BiHP, dokonywała
kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
należących do Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
(przeprowadzone 31 sierpnia 2018 i 10 września 2019 r.).
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. W 2020 r. kontrola została zaplanowana na
koniec sierpnia. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły i przekazano
do organu prowadzącego.

(akta kontroli str. 500-505)
1.8. W 2015 r. Szkoła przystąpiła do programu Bezpieczna+22, w ramach którego
realizowano projekt pn. "Należy poznać siebie, aby się polubić" Integracja uczniów
Technikum Nr 1 i. Danuty Siedzikówny w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie".
W ramach projektu:
- 260 uczniów w tematyce komunikacji rówieśniczej, mediacji i konstruktywnego

rozwiazywania konfliktów, antydyskryminacji i rozładowania złych emocji,
- 40 nauczycieli na warsztatach w komunikacji w relacjach "nauczyciel-uczeń"

metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z uczniami.
- utworzono uczniowski zespół mediacyjny do rozwiązywania konfliktów w szkole.
Efektem realizacji programu była poprawa języka komunikacji rówieśniczej, lepsze
radzenie sobie ze stresem, zmniejszenie agresji i przemocy w szkole.
Całkowita wartość projektu wyniosła 22.874,11 zł, z czego kwota
dotacji/dofinansowania wyniosła 15.420,00 zł a kwota wkładu własnego 7.454,11 zł.

(akta kontroli str. 244-315)
1.9. Szkoła nie realizowała zadań w ramach "Programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020"23.

(akta kontroli str. 242)
1.10. W latach objętych kontrolą nie wystąpiły przypadki, w których nie
zrealizowano zadania z zakresu zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym
i zewnętrznym z powodu braku środków finansowych.

(akta kontroli str. 242)

22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach - 'Sezpieczna+' (Dz. U. poz. 972, ze zm.)
23 Stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 'Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020' (M. P. poz. 167))
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Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Nierzetelne przygotowanie niektórych elementów procedur postępowania
w przypadku wystąpienia zagrożenia zewnętrznego. W procedurach nie
uwzględniono:
- sygnałów określających odwołanie ogłoszonego alarmu,
- altematywnych źródeł alarmowania dźwiękowego w postaci megafonów

przenośnych, sygnalizatorów na sprężone powietrze lub zwykłych gwizdków,
- potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dyrektor wyjaśniła, że nieokreślenie w procedurach ustalenia sygnałów
określających odwołanie ogłoszonego alarmu oraz alternatywnych źródeł
alarmowania dźwiękowego wynikło z niedopatrzenia i braki te zostaną uzupełnione.
W kwestii nieuwzględnienia w procedurach potrzeb osób niepełnosprawnych
Dyrektor wyjaśniła, że po przejściu do nowego budynku (od 01 września 2020 r.)
procedury będą aktualizowane i będą zawierały zapisy uwzględniające potrzeby
osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 526)
2. W ZSH w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 (do 06 sierpnia) nie odbyły się,
inne niż ewakuacja na wypadek pożaru, ćwiczenia z udziałem uczniów
i pracowników na wypadek zidentyfikowanych w szkolnych procedurach zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak np. wtargnięcie napastnika na teren
Szkoły, użycie broni palnej na jej terenie, podłożenie ładunku wybuchowego lub
zlokalizowanie urządzeniawybuchowego w szkole.
Dyrektor wyjaśniła, że: ze względu na trudne warunki lokalowe (remont budynku)
przeprowadzona była tylko ewakuacja na wypadek pożaru. Od nowego roku
szkolnego 2020/2021 w nowej siedzibie szkoły będą zaplanowane
i przeprowadzone ćwiczenia obejmujące inne niż pożar zagrożenia zidentyfikowane
w procedurach bezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 526)
OCENA CZĄSTKOWA Dyrektor podejmowała rzetelne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole

w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Wprowadzono
procedury, które zostały poprzedzone identyfikacją zagrożeń oraz zapoznano z nimi
społeczność szkolną. Obiekty szkolne zostały należycie zabezpieczone oraz
dokonywano regularnych przeglądów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z nich. Obowiązujące w ZSH procedury nie zawierały
zapisów odnoście odwołania ogłoszonego alarmu, alternatywnych źródeł
alarmowania oraz nie uwzględniały potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nie zapewniono ćwiczeń obejmujących inne niż pożar zagrożenia zidentyfikowane
w procedurach bezpieczeństwaZSH.

8



OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się
sprawami bezpieczeństwa
2.1. Dyrektor realizowała obowiązek upowszechniania wśród uczniów wiedzy
o bezpieczeństwie i kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń,
w szczególności wspólnie z podmiotami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa
organizowała i prowadziła kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące zagrożeń
zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach współpracy z Policją co roku
organizowano spotkania z młodzieżą dotyczące odpowiedzialności prawnej (w tym
karnej) nieletnich i pełnoletnich uczniów, prawnych aspektów narkomanii,
wychowania w trzeżwości, zachowań ryzykownych oraz cyberprzemocy. Dyrektor
wyjaśniła, że funkcjonariusze Policji pozostawali w stałym kontakcie z pedagogami
szkolnymi służąc pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ponadto
Szkoła współpracowała ze Strażą Pożarną w zakresie upowszechniania wiedzy na
temat bezpieczeństwa. Młodzież co roku brała udział w konkursach organizowanych
przez Straż Pożarną oraz uczestniczyła w lekcjach pokazowych dotyczących
bezpieczeństwa w czasie pożaru.

(akta kontroli str. 242, 450-458)
2.2. W latach objętych kontrolą Dyrektor współpracowała z Komendą Policji
w Sopocie w zakresie profilaktyki zagrożeń i zachowań ryzykownych.
Koordynatorami współpracy byli pedagodzy szkolni i specjalista ds. nieletnich
sopockiej jednostki policji. W ramach współpracy organizowano spotkania
pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców ze specjalistami ds. nieletnich,
podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością, demoralizacją dzieci i młodzieży
w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.
Uczniowie klas pierwszych (09 grudnia 2019 r.) uczestniczyli w spotkaniu
z pracownikiem komendy Policji w Sopocie, na którym poruszono zagadnienia
dotyczące odpowiedzialności karnej i prawnej nieletnich i pełnoletnich uczniów oraz
cyberprzemocy. Ponadto 11 grudnia 2019 r. uczniowie ZSH wizytowali Komendę
Policji w Sopocie, gdzie również omawiano zagadnienia związane
z odpowiedzialności prawną nieletnich a także umożliwiono uczniom zwiedzenie
budynku komendy (strzelnica, sala przesłuchań, sala okazani z lustrem weneckim).
W 2020 r. zaplanowano w dniach :
- 24-26 marca 2020 r. - warsztaty dla uczniów klas pierwszych, które miały być

przeprowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
na temat wykluczenia społecznego i bezdomności,

- 16-20 marca 2020 r. - zajęcia warsztatowe i debatę dla uczniów klas
pierwszych, na terenie komendy Policji w Sopocie, na których miały być
poruszone zagadnienia związane z cyberprzemocą i substancjami
psychoaktywnymi.

Powyższe spotkania nie doszły do skutku ze względu zawieszenie zajęć
edukacyjnych z powodu pandemii.
Szkoła w ramach realizacji programu Bezpieczna+ pojęła współpracę z "Fundacją
Darka Michalczewskiego - Równe Szanse"24.W ramach współpracy zorganizowano
spotkanie z Darkiem Michalczewskim, które miało zaszczepić wśród młodzieży
motywację do uprawiania sportu oraz warsztaty pn. "Jak rozładować emocje
poprzez sport".

24 Jako jeden z celów Fundacji określono poprawę warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie
zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej i organizowanie oraz
finansowanie przedsięwzięćmających na celu zapobieganie przestępczościwśród młodzieży,wyrównanie szans
edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych
niedostatkiemlub bezrobociem.
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Ponadto Szkoła w ramach wolontariatu współpracowała z fundacjami
i stowarzyszeniami działającymi wobszarze profilaktyki zagrożeń i zachowań
ryzykownych takich jak: Pomorski Dom Nadziei, Poradnią Profilaktyki i Terapii
Uzależnień "Monar", świetlicą Caritas, Punktem konsultacyjno-diagnostycznym dla
dzieci i młodzieży w Sopocie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Punktem
Interwencji Kryzysowej w Sopocie.

(akta kontroli str. 244-315)
2.3. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono następujące kontrole związane
z bezpieczeństwemwewnętrznym i zewnętrznym:
- 06.2018 r. - roczna kontrola stanu technicznego elementów budynku - obiekt

nadawał się do dalszej eksploatacji
- 17 października 2019 r. - przegląd techniczny przewodów kominowych - nie

stwierdzono zagrożeń,
- 18 października 2019 r. - przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych -

nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 20 maja 2019 r. - roczną kontrolę stanu technicznego budynku - nie

stwierdzono uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,
a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem
elektrycznym lub zatrucie gazem, wymagające usunięcia w czasie lub
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

(akta kontroli str. 487-524)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA Dyrektor Szkoły podejmowała działania w celu upowszechnienia wśród uczniów
wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń.
Działania te realizowane były we własnym zakresie jak i wspólnie z podmiotami
zajmującymi się sprawami bezpieczeństwaoraz niepublicznymiorganizacjami.

IV. Wnioski
Wnioski W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na

podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następującewnioski:

1) Uwzględnić w procedurach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
zewnętrznego Szkoły:

a. sygnał odwołujący alarm i alternatywne źródła alarmowania
dźwiękowego,

b. potrzeby osób niepełnosprawnych.
2) Zapewnić systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń z udziałem uczniów

i pracowników Szkoły w zakresie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
zidentyfikowanychw obowiązującychw ZSH procedurach.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej,drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
zastrzeżeń prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

pokontrolnego,w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
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Obowiązek
poinformowania NIK

o sposobie wykonania
wniosków

z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia~sierpnia 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegaturaw Gdańsku

Kontrolerzy Dyrektor
Alicja Szczepaniak 1Lv.? .l WiCEDYREKTOR DELEGATURY/Ioradca ekonomiczny NAJ\NYŻSZEJ IZBY KONTROLI

VUi~a~am a/'-Ę~~~~

Małgorzata Szafran
9łó~peCjalista kontrolipaństwowej

~f'~~/i~faa
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