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                                                    Protokół 

z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

                             odbytego w dniu 30 sierpnia 2012 r.  

 

 

 

Obecni według listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

 pod względem bezpieczeństwa wg porządku: 

Zespól Szkolno- Przedszkolny w Słowiku 

Zespół Szkół  we Wrzosowej 

Przedszkole we Wrzosowej 

 Przedszkole w Hucie Starej B 

 Zespół Szkół w Hucie Starej B  

Przedszkole w Hucie Starej A 

Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Nieradzie  

Szkoła Podstawowa w Poczesnej 

Gimnazjum w Poczesnej 

Przedszkole w Poczesnej 

2. Sprawy różne  

 

 

Ad.1 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku: 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, brak zaleceń TSSE. Placówka przygotowana do rozpoczęcia zajęć szkolnych 

 i przedszkolnych. W minionym roku szkolnym został rozebrany budynek gospodarczy 

znajdujący się na placu szkolnym, założono monitoring wizyjny. 

Ponowiono wniosek o rozdzielenie kanalizacji między szkolą a wspólnotą mieszkaniową. 

Zgłoszono potrzebę połączenia bieżni i płyty boiska do koszykówki z chodnikiem( mały 

odcinek ziemi, żwiru powoduje duże niszczenie bieżni i nawierzchni boiska) 

Ze względu na małe pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia zajęć wf oraz coraz 

liczniejsze klasy istnieje duża potrzeba budowy sali sportowej i kilku sal lekcyjnych. 

Zespół Szkół we Wrzosowej: 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, brak zaleceń TSSE. Podczas wakacji zmieniono lokalizację biblioteki i czytelni 

szkolnej., zakupiono szafy do pracowni geograficznej. Szkoła przygotowana do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego. 

Ponowiono potrzebę poszerzenia drogi wjazdowej( drogi ewakuacyjnej) na teren szkoły  

ze względu na przepisy ppoż, zaplanowano budowę boiska szkolnego od ul. Szkolnej. 

Zgłoszono potrzebę zakupu nowej kuchni gazowej. 

Przedszkole we Wrzosowej: 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, brak zaleceń TSSE, przedszkole w pełni przygotowane do rozpoczęcia zajęć.  

W minionym roku szkolnym przeniesiono gabinet dyrektora do mniejszego pomieszczenia  

i utworzono dodatkową salę zabaw dla dzieci, zamontowano barierę ochronną przy wyjściu  

z placu przedszkola na ulicę Szkolną, zamontowano zasuwę przy furtce wyjściowej 
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uniemożliwiającą wyjście dziecka z placówki. 

Przedszkole w Hucie Starej B: 
Społeczna  Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, nie wydano zaleceń TSSE.W minionym roku szkolnym zostały zakupione 

urządzenia terenowe na plac zabaw.    

Zgłoszono  potrzebę zakupu monitoringu na plac zabaw. Należy przeanalizować rozdzielenie 

kosztów wywozu nieczystości i sprzątania między przedszkolem, a Centrum Kształcenia  

na Odległość, mającego siedzibę w tym samym budynku.  

Zespół Szkół w Hucie Starej B: 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, brak zaleceń TSSE. Szkoła przygotowana do rozpoczęcia zajęć szkolnych.  

Zgłoszono potrzebę remontu dachu na budynku , malowania sali gimnastycznej  

wraz z szatnią. 

 

Przedszkole w Hucie Starej A: 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, wszystkie przeglądy aktualne. Zakończono 

wymianę podłogi w sali zajęć i remont   magazynu.  

Placówka przygotowana do rozpoczęcia zajęć.  

Zachodzi pilna potrzeba odwodnienia budynku. 

Widoczna potrzeba remontu łazienek z dostosowaniem urządzeń sanitarnych do wieku dzieci, 

wymiana podłogi w korytarzu,  modernizacja zadaszenia nad schodami, zakup pochłaniacza 

pary i kuchni gazowej.  

 

Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Nieradzie: 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, brak zaleceń TSSE, placówka w pełni przygotowana do rozpoczęcia zajęć.  

W czasie wakacji dokonano malowania i konserwacji urządzeń terenowych. 

Zgłoszono potrzebę dokończenia budowy bieżni. 

 

Szkoła Podstawowa w Poczesnej 

 Placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, komisja do spraw BHP 

dokonała oględzin sal lekcyjnych i terenów przylegających do szkoły. Ustalono, że przy 

wyjściu z furtki na ul. Szkolną brak łańcuchów ochronnych uniemożliwiających bezpośrednie 

wyjście dzieci na jezdnię, na wysokości wyjścia ze szkoły należy namalować na ulicy pasy 

drogowe. 

Dokonano oględzin nowej hali sportowej i stołówki, które zostaną oddane do użytku  

dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej 13 IX 2012r. 

 

Gimnazjum w Poczesnej 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, brak zaleceń   TSSE. Placówka przygotowana do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. 

Ponowiono potrzebę dokonania przeglądu dachu budynku, odnowienie  niektórych sal 

lekcyjnych oraz schodów  wejściowych. Zachodzi potrzeba wycięcia drzew 

 na placu szkolnym od ul. Bankowej. 

 

Przedszkole w Poczesnej: 
Społeczna Komisja d/s BHP dokonała przeglądu, nie wydając zaleceń, wszystkie przeglądy 

aktualne, brak zaleceń TSSE, placówka przygotowana do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego,  

Ze względów oszczędności należy rozważyć założenie do c.o  podzielników ciepła i wystąpić 



3 

 

do ZGM o odnowienie elewacji budynku i pomalowanie klatki schodowej, natomiast ze 

względu na  bezpieczeństwo należy przeprowadzić remont schodów wejściowych przy klatce 

drugiej. W ogrodzie przedszkolnym zachodzi potrzeba wycięcia wierzby. 

 

Na tym wyjazdowe posiedzenie KOKSiR zostało zakończone 

 

 

 

Wnioski zgłoszone z posiedzenia KOKSiR dołączono na oddzielnej karcie. 

 

 

           Przewodnicząca KOKSiR 

                                                      I .Choła 


