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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 

Okres objęty kontrolą 

P/16/099 – Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych. 

Od 1 września 2015 r. do czasu zakończenia kontroli oraz okres poprzedzający  
w zakresie działań i danych niezbędnych do dokonania oceny w badanych obszarach. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Zbigniew Biegaj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKI/8/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Partyzantów 17 Bielinach (26-004) (dalej: Gimnazjum lub 
Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Irena Bąk, Dyrektor Gimnazjum (dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W kontrolowanym okresie w Gimnazjum w znacznym zakresie zapewniono bezpieczne  
i higieniczne warunki uczenia się.  

Uczniom zapewniono stałe godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych oraz równomierne 
rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia. Tym niemniej, zajęcia wymagające 
pracy statycznej i zwiększonej koncentracji lokowane były po piątej godzinie lekcyjnej  
(w 11 z 16 oddziałów) lub grupowane w tzw. „bloki” (w pięciu oddziałach). Zaplanowano 
odpowiednią długość przerw pomiędzy kolejnymi lekcjami, zapewniając w ten sposób 
uczniom możliwość prawidłowego wypoczynku. 

Teren i budynek Szkoły (poza pomieszczeniami szatni2) spełniały większość 
obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, a stwierdzone 
nieprawidłowości zostały wyeliminowane w trakcie kontroli. Zorganizowano bibliotekę oraz 
zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych. Chociaż nie zaspakajał on w pełni potrzeb  
w zakresie lekcji wychowania fizycznego, to Szkoła zagwarantowała uczniom możliwość 
uczestnictwa w zajęciach sportowych na obiektach nalężących do Gminy Bieliny.  

Uczniom zapewniono możliwość pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów 
szkolnych, jednak mimo to 11% uczniów miało tornistry (plecaki), których waga 
przekraczała 10% wagi ich ciała. Wszyscy uczniowie korzystali z mebli szkolnych 
dostosowanych do wymogów ergonomii. 

Wprawdzie wszyscy nauczyciele przeszli szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, jednak 
apteczki w pomieszczeniach Szkoły nie były wyposażone kompletnie. Część środków 
opatrunkowych była przeterminowana. Uchybienia te wyeliminowano w trakcie kontroli. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 W dniu 29 września 2015 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach (dalej: PPIS) 
przeprowadził w Gimnazjum kontrolę, w wyniku której stwierdzono nieodpowiedni stan szatni (brudne 
ściany i sufity oraz ubytki tynku). Termin usunięcia nieprawidłowości wyznaczono na 30 września 
2016 r.  
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Szkoła zabezpieczyła uczniów przed dostępem w Internecie do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja pracy uczniów 

1.1. W Gimnazjum według stanu na dzień 30 września 2015 r.:  
− liczba uczniów wynosiła 3703; 
− liczba klas (oddziałów) – 16; 
− najmniejsza liczba uczniów w klasie wynosiła 20, a największa – 25.  

 (dowód: akta kontroli str. 3-10, 191) 

1.2. Analiza planów zajęć wszystkich 16 oddziałów wykazała, że: 
− we wszystkich oddziałach zapewniono stałe godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych oraz 

równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia4; 
− w pięciu oddziałach przedmioty wymagające pracy statycznej i długotrwałej koncentracji 

(matematyka, chemia, fizyka) ulokowane zostały na początku lub w środku zajęć,  
a w 11 oddziałach przedmioty te nie występowały bezpośrednio jeden po drugim (w tzw. 
„blokach”). 

Najkrótsza zaplanowana przerwa między zajęciami wynosiła 10 minut, a najdłuższa  
– 15 min., co pozwalało uczniom m.in. na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz 
spożycie posiłku. 

(dowód: akta kontroli str. 11-20) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie organizacji pracy uczniów stwierdzono 
nieprawidłowość, polegającą na ustaleniu uczniom 12 oddziałów Gimnazjum  
(75% wszystkich) rozkładów zajęć lekcyjnych nieuwzględniających części zasad higieny 
pracy umysłowej: w 11 oddziałach zajęcia, w których dominowała praca statyczna  
i długotrwała koncentracja, odbywały się – przynajmniej raz w tygodniu – po piątej godzinie 
lekcyjnej5, a w pięciu oddziałach6 nie zastosowano naprzemiennego rozmieszczania zajęć  
o różnym stopniu trudności i charakterze (zajęcia z matematyki, chemii i fizyki łączone były  
„w bloki”). (dowód: akta kontroli str. 11-20) 

Stanowiło to naruszenie § 12 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół7 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  
i niepublicznych szkołach i placówkach8. 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła: Plan zajęć układany jest w  korelacji szkoła podstawowa- 
gimnazjum  z uwagi na fakt, że jest grupa nauczycieli, którzy  pracują w obydwu szkołach. 
Naszym nadrzędnym celem było, aby nauka była na jedną zmianę. Myślę, że wydłużenie 
czasu pobytu dziecka w szkole i wprowadzenie dwuzmianowości byłoby gorszym 
rozwiązaniem. Nadmieniam, że uczniowie są dowożeni ze wszystkich miejscowości z terenu 
Gminy Bieliny. Uczniowie najpóźniej kończą zajęcia o godz. 15.30. Jeżeli wystąpią 
sprzyjające warunki będę dążyła do zmiany planu zajęć tak, aby nie występowała kumulacja 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. (dowód: akta kontroli str. 89-92)   

                                                      
3 W tym trzy osoby spoza rejonu Szkoły. 
4 Za równomierne obciążenie zajęciami uznano sytuację, w której różnica w liczbie zajęć  
w poszczególnych dniach tygodnia była nie większa niż jedna godzina lekcyjna oraz nie wystąpił 
przypadek planowania jednego dnia wyłącznie przedmiotów nie wymagających zwiększonej 
koncentracji, a kumulowania tych zajęć w innym dniu. 
5 Klasy: 1a, 1b, 1d,1f, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c. 
6 Klasy: 1b, 1e, 2b, 2e, 3e. 
7 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
8 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. (dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny). 
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Ustalone 
nieprawidłowości  
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W Gimnazjum zaplanowano odpowiednią długość przerw, lecz w niepełny sposób 
uwzględniono zasady higieny procesu nauczania: ulokowano przedmioty wymagające 
zwiększonej koncentracji po piątej godzinie lekcyjnej oraz nie zastosowano 
naprzemiennego rozmieszczania zajęć o różnym stopniu trudności i charakterze.  

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pobytu uczniów w szkole 

2.1. Szkoła, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty9, zapewniła uczniom możliwość korzystania z biblioteki, która była dostępna dla 
uczniów w dni robocze10.  

(dowód: akta kontroli str. 45-49) 

W Gimnazjum nie utworzono świetlicy11. Z harmonogramu dowozu i odwozu uczniów 
wynikało, że dowóz uczniów do Szkoły odbywał się na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, 
natomiast odwóz po 10 minutach od ich zakończenia. We wtorki i czwartki po zakończeniu 
lekcji organizowano dla uczniów zajęcia dodatkowe. Dodatkowy odwóz dzieci do miejsca 
zamieszkania następował po 10 minutach od zakończenia tych zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 54-56, 57-77) 

Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy Szkoła zapewniła uczniom możliwość 
korzystania z zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, które stanowiły dwie sale 
gimnastyczne. 

Na 15 kwietnia 2016 r. (dzień oględzin): 

− tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 
sportowego, wymagane § 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie  bezpieczeństwa i higieny, 
umieszczone były w salach gimnastycznych; 

− bramki, kosze oraz słupki do gry w piłkę siatkową zamocowane były na stałe, tj. zgodnie 
z wymogami określonymi w § 31 ust. 4 rozporządzenia. 

Uczniowie Szkoły korzystali również z kompleksu boisk sportowych (boiska typu „Orlik”, 
boiska do gry w koszykówkę oraz korty tenisowe) oraz skateparku, znajdujących się  
w pobliżu Gimnazjum. Obiekty te są własnością Gminy Bieliny, Gimnazjum korzystało z nich 
na podstawie umowy użyczenia.  Ww. obiekty spełniały wymogi określone w § 31 ust. 4 i 6 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Nawierzchnia boisk była równa.  

(dowód: akta kontroli str. 45-49, 189-190) 

2.2. Według stanu na 15 kwietnia 2016 r. (dzień oględzin) stan terenu i budynku Gimnazjum  
w zakresie spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny przedstawiał się następująco: 

− drogi ewakuacyjne oznaczono w prawidłowy sposób (trwale i wyraźnie), zgodnie  
z § 5 ust. 2 rozporządzenia; 

− teren Gimnazjum był ogrodzony i zapewniono jego oświetlenie (§ 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia); 

− zapewniono równą nawierzchnię dróg i przejść (kostka brukowa i nawierzchnia 
asfaltowa), poza drogą ewakuacyjną prowadzącą z sali gimnastycznej z tyłu budynku 
Gimnazjum (§ 7 ust. 2 pkt 2); 

− otwory kanalizacyjne i studzienki były zabezpieczone, stosownie do wymogów 
określonych w § 7 ust. 3 rozporządzenia; 

                                                      
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. 
10 Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7.40 do 13.40, a w środę od 8.40 do 14.40. 
11 Gimnazjum jest do tego zobowiązane, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych 
(art. 67 ust. 6 ustawy o systemie oświaty). 

Ocena cząstkowa 
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− wyjścia poza teren Szkoły zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 
bezpośrednie wyjście na jezdnię. Zamontowano barierki metalowe pomalowane na 
żółto, odgradzając jezdnię od budynku Gimnazjum (§ 7 ust. 4); 

− wejścia do pomieszczeń, do których był wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym 
(kuchnia, kotłownia) zostały oznakowane znakami zakazu wejścia oraz zamknięte  
(§ 15 rozporządzenia); 

− otwarte biegi pomiędzy schodami były zabezpieczone kratami (§ 16 ust. 2).  

W Gimnazjum nie było planu ewakuacyjnego szkoły, a schody nie spełniały wymogu 
dotyczącego zabezpieczenia przed zsuwaniem się, co opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego w sekcji Ustalone nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli str. 45-49, 183-188) 

2.3. We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewniono ciepłą 
i zimną bieżącą wodę oraz środki do higieny osobistej, stosownie do § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny.  

(dowód: akta kontroli str. 45-49) 

2.4. Kontrola przeprowadzona przez PPIS na zlecenie NIK12 w 16 oddziałach (306 uczniów) 
wykazała m.in. że stoliki i krzesła szkolne posiadały certyfikaty, a uczniowie korzystali  
z mebli prawidłowo zestawionych i dostosowanych do wzrostu. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-87) 

2.5. Powierzchnia sal lekcyjnych przypadająca13 na jednego ucznia wynosiła  
od 2,14 do 3,17 m².  

(dowód: akta kontroli str. 88) 

2.6. Kontrola PPIS bloku żywieniowego w Gimnazjum (kuchnia i jadalnia 102 m²  
i 108 miejsc siedzących) wykazała, że: 

− działalność prowadzona jest w zakresie przygotowania  posiłków, wydawanych do 
konsumpcji; 

− kuchnia wyposażona była w niezbędny sprzęt, urządzenia do prowadzenia działalności 
w ww. zakresie; 

− pomieszczenia, urządzenia i sprzęt utrzymane były w należytym stanie sanitarno-
higienicznym, urządzenia były sprawne, czystość bieżąca była zachowana;   

− procedury oparte były na zasadach HACCP14 opracowano prawidłowo i były wdrażane. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-87) 

2.7. W wyniku kontroli PPIS nie stwierdzono nieprawidłowości higienicznych. W protokole 
kontroli wskazano, że podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 29 września 2015 r. 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na brudnych ścianach i sufitach, zniszczonych 
ścianach działowych w szatni, co stanowiło naruszenie § 2 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny. Termin usunięcia ww. nieprawidłowości wyznaczono na  
30 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 85-87, 128-131) 

                                                      
12 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677; dalej: ustawa o NIK). 
13 Analiza 16 pomieszczeń, w których odbywały się lekcje w roku szkolnym 2015/2016, wykazała, że 
we wszystkich pomieszczeniach powierzchnia przypadająca na jednego ucznia przekroczyła 2 m².  
W trzynastu klasach powierzchnia na jednego ucznia wyniosła od 2,14 do 2,77 m², a w trzech 
klasach od 3,00 do 3,17 m². 
14 Hazard Analysys and Critical Control Point. 
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2.8. W Szkole znajdowała się szatnia, w której uczniowie mieli możliwość pozostawienia 
odzieży wierzchniej oraz obuwia. Szatnia składała się z dziewięciu odrębnych boksów, 
zamykanych na klucz, wyposażonych w wieszaki i ławki. Boksy były zamykane (otwierane 
tylko na przerwach pomiędzy lekcjami).  

(dowód: akta kontroli str. 96) 

2.9. Uczniowie Gimnazjum, zgodnie z § 4a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny, mieli możliwość pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów 
szkolnych w swoich salach. Pomieszczenia lekcyjne dla uczniów stanowiły klasy, które 
przyporządkowane były poszczególnym oddziałom. Wszystkie zajęcia lekcyjne (poza 
informatyką) odbywały się w przydzielonym każdej klasie pomieszczeniu. Każda klasa wraz 
z wychowawcą odpowiada za przydzieloną salę, w których znajdują się stoliki, krzesełka, 
biurka i szafki. Sale były zamykane zarówno w czasie przerw, jak i po zakończonych 
lekcjach.  

 (dowód: akta kontroli str. 89-95) 

2.10. Kontrola PPIS w zakresie pomiarów dotyczących obciążenia uczniów ciężarem 
tornistrów15 wykazała, że 272 uczniów posiadało tornistry/plecaki o wadze do 10% ciężaru 
ciała oraz ciężar plecaków 34 uczniów wynosił od 10,1% do 15% ciężaru ciała.  

Wskazując działania podejmowane na rzecz tzw. „lekkich plecaków”, Dyrektor Szkoły 
podała: Wszystkim pracownikom szkoły zależy na tym, aby uczniowie nie nosili zbędnych 
przyborów czy publikacji. Na zajęciach artystycznych, technice i informatyce uczniowie nie 
korzystają z podręczników. Potrzebne na zajęcia materiały są kserowane przez nauczycieli. 
Ponadto uczniowie korzystają z programów komputerowych i e-podręczników oraz biblioteki 
szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 85-87, 91) 

2.11. Szkoła zabezpieczyła uczniów przed dostępem w Internecie do treści, które mogą 
stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zgodnie z art. 4a ustawy o systemie 
oświaty. Uczniowie mieli dostęp do Internetu w dwóch pracowniach komputerowych  
o powierzchni 79 i 37 m² z 28 stanowiskami komputerowymi (nie mieli dostępu do sieci Wi-
Fi). W okresie objętym kontrolą komputery w pracowniach zabezpieczone były programem 
Cenzor EDU z certyfikatem ważnym do 2021 r. W komputerach wykorzystano blokadę słów 
niebezpiecznych oraz stron internetowych. W pracowni wykorzystywany był także program 
„e-Klasa”, pozwalający na jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów oraz 
realizowania pracy zespołowej. Program pozwala na blokowanie wszystkich komputerów,  
z których korzystają uczniowie. Nauczyciel zarządzał całą siecią komputerową w pracowni 
(możliwość wyłączenia sieci, zablokowania poszczególnych komputerów lub klawiatury).  

Weryfikacja 18 losowo wybranych komputerów potwierdziła, iż zostały one wyposażone 
 w oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetlaniem treści niepożądanych 
(sprawdzono przy wykorzystaniu wszystkich trzech zainstalowanych przeglądarek 
internetowych – Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome). (dowód: akta 
kontroli str. 97-100) 

2.12. Szkoła, stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, zapewniła 
uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
Gabinet był czynny w poniedziałki od godziny 10.00 do 15.05, w pozostałe dni (wtorek – 
piątek) od 7.30 do 15.05.  

(dowód: akta kontroli str. 45-49, 101-102).  

Stosownie do § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, wszyscy 
nauczyciele zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy16.  

                                                      
15 W 16 klasach (306 uczniów). 
16 W dwudniowym kursie (wykładach i ćwiczeniach praktycznych) w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego – Szkoła 
Ratownictwa w Kielcach uczestniczyło 32 nauczycieli Gimnazjum. Program kursu: algorytm 
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(dowód: akta kontroli str. 103-106) 

Zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, apteczki umieszczono 
pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, bibliotece i kuchni17,  
a także w gabinecie pomocy przedlekarskiej i sekretariacie Szkoły. Na 15 kwietnia 2016 r. 
trzy apteczki wyposażone były w instrukcję udzielania pierwszej pomocy18. Jedna  
z apteczek (w sekretariacie Gimnazjum) posiadała komplet niezbędnych środków do 
udzielania pierwszej pomocy. Większość środków i materiałów w apteczkach miało 
zachowane terminy przydatności do użytku. Kwestię niekompletności części apteczek oraz 
przeterminowania niektórych materiałów omówiono w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-188)   

2.14. W rejestrze wypadków w roku szkolnym 2015/2016, prowadzonym według 
obowiązującego wzoru (§ 50 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny), nie odnotowano żadnego zdarzenia zakwalifikowanego jako wypadek.  

(dowód: akta kontroli str. 110-119) 

2.15. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, Dyrektor 
Szkoły raz w roku dokonywał kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów Szkoły. W protokole kontroli przeprowadzonej 31 sierpnia 2015 r. 
wskazano na konieczność remontu pomieszczeń szatni. Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. 
rozporządzenia kopię protokołu przeprowadzonej kontroli przekazano do Urzędu Gminy  
w Bielinach.  

(dowód: akta kontroli str. 123-124) 

2.16. W okresie objętym kontrolą w Gimnazjum przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną 
w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły. W wyniku kontroli przeprowadzonej 29 września 
2015 r. przez PPIS stwierdzono brudne ściany i sufity oraz ubytki tynku w szatni. Termin 
usunięcia nieprawidłowości ustalono na dzień 30 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 125-127, 128-131) 

W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum przeprowadzono dwie kontrole dotyczące 
przeglądów rocznego i pięcioletniego stanu technicznego obiektów budowlanych Szkoły.  
W protokołach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 175-182) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Jak stanowi § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, plan 
ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do 
niego dostęp. Na 15 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nie było planu ewakuacji szkoły. 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że jest on sporządzany przez firmę zewnętrzną, po 
przeprowadzonej kontroli przeciwpożarowej.  

(dowód: akta kontroli str. 45-48) 

Powtórne oględziny potwierdziły, iż plan ewakuacyjny w trakcie kontroli został wywieszony 
na każdym piętrze w widocznym miejscu (obok schodów). 

 (dowód: akta kontroli str. 183-184) 

2. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, stopnie 
schodów nie mogą być śliskie. Na 15 kwietnia 2016 r. schody w budynku Gimnazjum były 
                                                                                                                                       
postepowania w stanach zagrożenia życia, ocena funkcji życiowych, podstawowe zabiegi 
resuscytacyjne: bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja płuc, pośredni 
masaż serca, pozycja boczna ustalona; ocena i sposób postępowania z poszkodowanym  
z obrażeniami ciała. 
17 W Gimnazjum nie było innych pracowni, które wymagałyby wyposażenia w apteczkę. 
18 W pokoju nauczycielskim i sekretariacie. 
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śliskie. Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, schody były wykonane z lastryka, które z upływem 
czasu uległo zużyciu.  

(dowód: akta kontroli str. 45-48) 

Podczas powtórnych oględzin ustalono, iż schody zostały zabezpieczone taśmą 
antypoślizgową, chroniącą uczniów przed ewentualnymi urazami, spowodowanymi 
poślizgnięciem się na schodach. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

3. Na 15 kwietnia 2016 r. część apteczek w Gimnazjum nie zawierała: 

− plastrów (biblioteka); 
− chust trójkątnych (pokój nauczycielski, kuchnia); 
− opasek elastycznych (pokój nauczycielski); 
− koca ratunkowego (kuchnia); 
− rękawiczek lateksowych (pokój nauczycielski, kuchnia); 
− nożyczek (pokój nauczycieli w-f, kuchnia)  

Pomimo że przepisy prawa nie określają, jaka powinna być zawartość apteczki, to 
powyższe rzeczy należą do zalecanego wyposażenia apteczki19. 
Ponadto w dwóch apteczkach znajdowały się środki, których termin ważności upłynął 
(opatrunek zwykły 6x8 cm – data ważności upłynęła 2014 r.; aerozol chłodzący – data 
ważności upłynęła w kwietniu 2015 r.; maseczka do sztucznego oddychania – data 
ważności upłynęła w kwietniu 2009 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 107-109) 

W toku kontroli dokonano uzupełnienia brakujących i wyeliminowania przeterminowanych 
środków opatrunkowych. Wszystkie apteczki zaopatrzono w instrukcję udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 183-188)   

Zdaniem NIK Szkoła powinna w dalszym ciągu prowadzić działania, mające na celu 
obniżenie wagi tornistrów, ponieważ waga tornistrów 11% badanych uczniów wynosiła od 
10 do 15% masy ich ciała. 

Budynek Szkoły (z wyjątkiem szatni) oraz jej teren spełniał większość wymogów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny, a stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie 
kontroli. Uczniom zorganizowano bibliotekę oraz opiekę przedlekarską, ale wyposażenie 
apteczek było niekompletne i częściowo przeterminowane. W Szkole zorganizowany był 
zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych. Nie zaspokajał on w pełni potrzeb w zakresie 
lekcji wychowania fizycznego, tym niemniej Szkoła zagwarantowała uczniom możliwość 
uczestnictwa w zajęciach sportowych na obiektach należących do Gminy Bieliny  
W Gimnazjum skutecznie zabezpieczono komputery przed dostępem uczniów do 
niepożądanych treści w Internecie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę, wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o sporządzanie planu zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych z zachowaniem, w możliwie najpełniejszym zakresie, zasad 
higieny pracy umysłowej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
                                                      
19 www.icd.pl/poradnik/post/apteczka-zakładowa; www.iss.edu.pl/blog/pierwsza-pomoc/apteczka-w-
szkole-obowiazek-wyposazenie/ 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 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 Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
wniosku i uwagi 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. 

 

Kielce,  dnia         czerwca  2016 r. 

             Najwyższa Izba Kontroli  
                Delegatura w Kielcach 

Kontroler 

 

Zbigniew Biegaj 
główny specjalista kp. 

 
 

................................................ 

 

Wicedyrektor 

 

Tadeusz Mikołajewicz 
 

 
 

................................................ 
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