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z wykorzystaniem dowodem spumądzcnych przed (ym okresem, (] 1a1a szkolne
2017/2010 201512019 2019/2010
1

Podstawa plawna

an 2 ust 2 ustawy z dnia 23 911111103

Jeanem
FWWWĘ'PH

Najwyższa Izba Kontroh
De1ega1ura w Katowicach

umiem mm

ko:-mę

Kommwzy

19%

a Na|wyższej 11019 Kontrohi

1.

Beale 0191.00 speqalisla kontroh państwowe], upoważnienie do kantroh
nr LKN300/2019 z 19|is1upada2019r

2.

Jemy Piaseckx, główny speqahsta kummli państwową, upowazmeme do
konlmh nr LNX/3150019 Z 29 listopada 2019 [
(akta komroh su.

nam
201 0
1

mampoz mmm Masta
daw, usłana/VM
new

100

mmm

z

1—8;

202-203)

II.
OCENA

naewt

Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności

Nik ocenia pozytywne działanta Miasta Eędztrt' na rzecz prottaktyk» wad postawy
u dztec» nrtodztezy w szkotacr» pedslawowych w zakres»e zapewnienta dztectom
rntodztezy szkotney oezprecznyon htgtentanych warunkow pobytu w szkolactt
dostepu do promaktyczrter op»ekt zdrowotney oraz do oterty zayec' programow
budżetowe Mrasta na rzecz
reatrzowanycn przez yednostk» os'wtatowe
rn»nunat»zowan»a ograniczania wady postawy
»

I

»

»

»

»

uzasadnsno
poeny ogttne»

M»asto sporządztto Anallzę stanu zdrowta mieszkancow, ktorej opracowanie
wyn»kato z przeprsow ustawy o sw»adozen»acn op»ekt zdrowotne» Zgodnie z yet
trescta schorzenia kregostupa pyty druga. do do wtetkosc», grupa choroo
zd»agnozowanyot» wsrod intodzrezy do 18 roku życia Nie posiadayąc programu
protrtaktyk» wad postawy n»e przetwarzając danych o Ilości uozn»dw dolkmętych
wadam» posmwy Miasto zapewntto uozn»orn w szkotacn dta ktorycn oyto organem
prowadzącym, warunk» do sw»adczenia prontaktyczney op»ek» zdrowotney,
azatrudntdne w nrcn pietęgnrartti postadaty wiedzę na temat wad postawy
pozyskiwana na postawie oadan przes»ewowycn Miasto w okres»e obtętym
kontrotą, zapewnto szkotorn srodk» nnansowe na zayęcta wycnowan»a t»zycznego
tinne dodatkowe programy z zakresu szeroko rozumianey aktywnosc» nzyozney
wsporarac rozpowszecnnrayao ws'rp'd dyrektdrdw szkot te które reat»zowano ponad
obDWtązutące ramy programową tako aulorskte tub dońnansowywane Ze Żrodet
I

»

zewnętlżnych
M»asto„ w okresre ootetyrn kontrola zapewnrio uozn»orn bezpieczne i mgteniazne
warunki nauk», w potwierdzaty protokoiy kontroli przeprowadzanycn zgodne
z wytycznyrn» Rozporządzenta Mintstra Edukacji Narodowey i Sportu z dna
t»tg»eny w pubttcznych
31gmdma 2002 r w sprawie bezpieczeństwa
kontroi»
przeprowadzonycn przez
»n»eput›t»oznyot» szkotacn
ptacowkacłń oraz
podmoty zewnętrzne Organ prowadzacy nnansowat dodatkowe zatęcta
wychowania |»zycznago oraz donnansowywat zajęcia sportowe ze środków
Miejskiego Programu Rozwtazywanra Propternow Atkonotowyot». Sk»erowana do
dz»eo»
mtodz»ezy szkotnej oterta zayęo nzycznycrt rucnowycn rekreacyynyct».
realizowana przez yednostk» budzetowe Miasta uwzględn»ata katendarz oraz
potrzeby spotecznos'c» tokatnei
w okresie objętym kontrota dz»atan»arnt tntormaoyrnynu t edukacyynyrn», yak
organtzutąc zayecta sportowe i rekreacyyrte, promowano wMteścte zdrowy styl
życia wśród dzieci mIOdZIEŻy szkolnet Powyższe reattzowatto za pośrednictwem
szkot yednostett budżetowych w rarnacn tcn statutowey dz»atatnosc» oraz
przyznanych »m srodkow budzetowych oraz we wspótpracy z Państwowymi
»ednostkarn» organizacyrnymt Nie podeymdwano ewaluacr» prowadzonych akcji
»ntprez na pozronue Mtasla pod katem rcn wptywu na ogranrczante wad postawy
gdyż byty one k»erowane do szerokiego grona odmoroow a podstawa »art reat»zacy»
n»e byt program ograniczania wad postawy. ktory obtgowatby do prowadzenia tego
typu badań i dokonywania okresowych ocen ich skutecznośct
»
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1.

Rozpoznanie i monitorowanie problemu rozwoju wad
postawy uczniów

okresie objętym kontrola Miasto przyjęto i realizowalo rekomendowane przez
Komisję Polityki Spolecznej i przyjęte przez Radę Miasta, trzy, pozytywnie
zaopiniowane przez Prezesa Agencji Ochrony Techhoiogii Medycznych
iTaryrikaqu, programy polityki zdmwomef' „Program badan przesiewowych sluchu
dla uczniow klas szkol podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina
na lata 201772019? „Program prohiaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie
dla mieszkancow miasta Będzina w wieku 550 na lata 201572020"m oraz „Program
szkol podstawowych
pronlaktykr olyioścl
nadwagi wsrod uczniow klas
zlokalizowanych na terenie miasta Będzin na lata 20i9-2021”". Podsiawą do ich
wdrożenia bylo rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowra mieszkańców
Miasta sporządzone w lorrnie dokumentu pri. .Anailza stanu zdrowia mleenratiobw
Będzina"2 w oparciu o dane z lat 2015 _ zma pozyskane ze śląskiego Urzędu
Wojewodzktego, Parlstwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Dąbrowie
Goniiozej Powratowego Zespold do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci
w Będzinie oraz Powiatowego Zespolo Zakiadow Opieki Zdrowotney w Czeladzi
Armina zawieralai3
rozpoznanie schorzerl wymagających opieki qyrinej
w przedziataoli wrekowych od 0 do dwóch lat: od trzech do atereclr lat, od pięciu do
dziewięciu lat od to doM lat i od 15 dole lat w tym wwikająoe ze znieksztaloeh
kręgoslirpatt rozpoznane jednostki chorobowe u mieszkanobw przez lekarzy
Podstawowej Opieki Medycznej z podzialem na gmpy wiekowe od to do 34 lat; od
35 do 513 lat; od 55 do od lai od 65 wzwyz w tym choroby ukladu mięśniomtkanki lącznele, hospilailzacje mieszkancow Będzina w szpitalach
kostrrego
ogólnych województwa s'ląsktego wraz z określeniem ich przyczyn rowniez
wprzedzralach wiekowych w tym choroby ukladu mięśmowoakosinegoier
mięśniowego i tkanki Iącznej; sytuację eptoemloioglczrią w zakresie chorob
zakaźnych występującymi wsrod mieszkancow, aran szczepień obowiązkowych
izalecanyeh populacji mieszkancow dane dotyczące niepelnosprawności oraz
informację o du'alaniach prohlaklycznych o charakterze prozdrowolriymW
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lat o 125
w orzedzraawiakowymod todo it lat o liz w przedziaewiekowymodrado to iar
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realizacja zadania whilczllegn or .erowadzenie karrparrrr edukaLyplej wśrod Marianem Będzina
potwecorrsi nmmoor ochrorrro zdrbrrra' tok tali maazkartoorr sedzinat oraz elekty reaizaqi po oerwszyrrr
i
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adresowanych do mreszkancow Będzina Allallza nie zawrerata wskazowek
rkrerunkow dzratan rllemędrlycll do podręcra przez Mlasto w tych obszarach;
w ktorych stwrerdzono narwtekszy odsetek rozpoznanych sohorzer'r w tym schorzerl
rntodzrezy czy choroparnr ukladu
zwrazanych z wadamr postawy u dziecl
tkanki
mtęsnrowo-kostnego
łącznej
lakta kontrctt str. 1024; 27; 243; 1179e1103l
r

r

Mrasto nle posradato programu polrtykr zdrowotną18 w zakresie prohlaktykr wad
postawy u dziecr mtodzrezy o którym mowa w art 5 pkt 295 ustawy z dnra
27sterpnra 2004 r. (› swradczenrach oprekr zdrnwolllel hnansowanyoh ze środków
poolrcznychte. w zwrazku z tym Mtaslo nre pozyskrwato środków zewnętrznych na
dotrnansowanre programow prohlaktykr zdrowotner dotyczacych wad postawy,
azadanta z tego obszaru realrzowahe oyly na poziomte poszczegolnych szkół?”
r

przez pretęgnrarkr szkolne w ramach badan przesiewowych"
Wedlug danych pozyskanych przez Urząd Mlasla w lrakcre kontrolr NlK. w okresre
opretym kontrola schorzenra kregoslupa w Szkotach, dla ktorych organem
prowadzącym pyto Mrasto rozpoznano u 349% uczniow21 w roku szkolnym
2017/2010 u 34„|"/t› ucznrown w roku szkolnym 2015/2019 o 317% ucznlów"
w roku szkolnym 2019/2020 Glównyml przyczynarm powstanra stwrerdzonyoh wad
postawy byly mtędzy rnnymr sredzacy tryb zycra mata aktywność lrzyczna czy
noszenre tornistrow top plecaków w redner ręce lub na rednyrn ramienro.
(akta kontrolr str 1020 132-131 573577; 713.714; 735x741 1105)
r
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w ramach prohlaktykr wad postawy w latach 2017 2019 realrzowano w Szkole

Podstawower25 nr 11 program wlasny naoczycrela rehabilitanta pn „Szkota
ich dzrecr polegający na
zdrowych plecow" skrerowany do rodzrcow
rozmow
cwrczenrach
praklyczrlycll,
przeprowadzaniu
a w ramach programu
;Popotodnrower szkoly dla mdzloów” naoczycrel rehatrrlrtant prowadzrt wyklady wad
postawy; wad stop oraz prowadztl dla rodzrodw klas od ~ lll odczyty dotyczace
skolluzy Ponadto w Szkotach Podstawowych nr; 3; 4, 9, 10 oraz 13 nauczycrele
wyohowanra hzycznego nawlązall wspolprace ze Śląsklm Szkolnym Zwrazktern
Sportowym
przystąprlr do programu „Szkolny Klub Sportowy”26 Wspolpraca ta
r

r
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›

roko .Proorarno pada-l pl'zeslewcmym sloonw dla uczmnw klas

rzkot wdxlavmwydl zlokalrzowanyen na
tererrremrasta Będzlrla na lata 20172019- tprzepadanych zostalo 15: ucznlaw)
l- Zespol zaplanowanych zamrerzonych dzratan dotyczacych opekr sdn—money ooenronycn yako skoraozne
ozasadnrone ktore omozlrwrara osraomoore w okreslonym termrnre zatozonycn celow;
buptscme
potoooraoycn na wykrywamo spelmenro nkmślwych pottzeo zdlonmrlycll; & takze poprawe stano zorowra
okresloner onlay swadrzanroororoow ktory zosta opracowany wdrazany realrzowany trnansowany przez
mlmsżra eloo rodnonke Samar-lądu lecytullalllega
"Dz 0
137szemltnaley ostawaoswtadczanrocnpookrzrtrpwotrro
zl w okresre ooyętym kontrola narereme lnasratonkcyonowato w oko szkolnym zdtrrznlstaoznte 12 sotot
dwa ormnazra Od roku szkolnego 20190020 Mraslo oyto oroanem
z czego 10 szkot podstawowym
prowadzaoym dla to szkol podstawowym
zl Protrtakttozne padanre
nrzwmwadzaw wsrod osop memaraoycn ootawow daner chalwy w polu let wykryoa
wasnego leozente oo rapooreoa powaznym następstw/um rar onorooy w przyszloso
72
w roko szkolnym 2o1rl2ata Mg stano na w wrzosna zul: r do 10 szkol podstawowych dwoch ormnazrow
oczeszozato razznye › 009 ocznrow
& w luku
szkolnym mmama wo stano na 30 wrzesma zara r do 10 azkot Matan/mych dwoch glmnazlw
oczaszozato tacznre 310 uczhlw
» w roko szkolnym 2ntgr2d2o Prezydent oyt organem plawadząoym dla to szkol podstawowych odsetek
on ozpoznano sonooama nooo/stopa podano w odnranenro do sladmlu szkot
oozmnw, „
gdyz z wlrasnren Prezydenta wynrka ze oadanra ucznluw w szkotaah podstawowych nr 1 w @ zostana
ozeotowaozone plzez plelęgnlalkl szkolne deawledllln w slyczlllu 20m. w szkoto Podstawwet nr t
w kwretmo 2020r w Szkotach Podstawwvch m 4 s w roko szkotnym 201sw20mo ww szkol wo stano ra
]anesllleZUlEr uczęszczam odpowodnro A57 MTlSEóucmldw
?:
nalot 59
ze croorarn okromnkowany
w na podelmowanre dodatkower aktywnooor tzyrznor realrzowaner w tonnre zareo
spomwycn
rekreacyrnym pod upreka naoozycrela plmtanzącega zayęora wyohowanra leymegn w dane,
szkole nata, Praglum z zalęc w ramaon pogramu skopystato w calym nadanym okresre sl1 oozmow
z czego wroko szkolnym 2017l2013e1ooorznrowtspnruewtocznrow sPnrwedzooznrow sPnraead
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potegata na rozwijaniu sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upnwszechmania sportu dzieci i miodziezy reaiizowanego pnez ww zwtazek na
podstawie decyzji Ministra Spnnu Turystltivi Program skierowany byt do ucznow
szkct min. podstawowych bez wzgiędu na wiek, pteo oraz sprawność nzycznai
Wiedzę na temat moztiwosci pozyskiwania bezpośfedlwu przez nauczycieli śmdknw
zewnetrznych na inicjowanie aktywnosci fizycznej uczniów propagowano wsrod
dyrektorow Szkot w Irakcie kwartatnych narad
(akta kontroli str zi 245; 245-255, ion-tma, timi
i

t 3

w okresie objętym kontrotą

szkotach me organizowano dodatkowych badan
związanych z diagnozowanjem wad postawy uczniow Wiceprezydent wyjaśntta ze
zgodnie z art 3 ustawy z dnia tz kwietnia 2019 r o opiece zdrowotnej nad
uczniami? pmmaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawują pieięgritarka
srodowiska nauczania i wychowania aico higienistka szkolna a do organu
prowadzącego, zgodnie z art. 12 ww. ustawy natezy zapewnienie tunkoionowania
wszkote gabinetu piohtaktyki zdrowotnej gabinetu dentystycznego, oo Miasto
zapewnito w szkotach dla ktorych jest organem prowadzącym, Jak dalej wyjasnita
wiceprezydent, Miasto nie występowato do 5sz o bieżące lub okresowe
przekazywanie intorinacji, o iiczoie uczniow ze zdiagnozowanymi wadami postawy
w celu ustalania kierunkdw angazowania sie organu prowadzącego w ieaiizaoję
zadan dotyczących wprowadzania programow prohtaktyki wad postawy
w

i

(akta kunlmll Sli
SMieidzmte
ntapiawidkywm'ci

oczu CIASTKWA

Żt243;1158-11S9:1181-1188)

w dziatatriosc kondotowanei jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie

stwierdzono nieprawidiowosci

ocenia pozytywnie dziatania Miasta w zoadanym otiszaae. Miasto sporządzito
Anatize stanu zdrowia meszkaricow ktorej opracowanie wynikato z przepisow
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Nie sporządzono na tej podstawie
programu potityki zdmwotnei w zakresie protiiaktyki wad postawy udzieci
mtodzieży pomimo, że zgodnie z treścią Analizy, schorzenia kręgostupa oyiy
druga oodo Wietkoso gnipąchoroo zdiagnozowanyoh wsrod mtodziezy do to roku
zycia, decydując o innych kieninkacti interwencji Miasto zapewnilo jednoczesnie
w snioiaon dta ktorych tiyto organem prowadzącym warunki do swiadczenia
prohiaktycznei opieki zdrowotnej, a zatrudnione w nich pietegniarki posiadały wiedzę
na temat wad postawy pozyskiwaną na pmtawte badan przesiewowych Miasto
w okresie objętym konlmlą nie zoierato nie przehwanaio danych o hucie uczniów
dotkniętych wadami postawy zapewniając jednoczesnie szkotom srodki nnansowe
na ich biezace dziatainodc, w tym na zajecia wychowania fizycznego inne
dodatkowe programy z zakresu szeroko rozumianej aktywnosci hzycznej. wspierając
i
rozpowszechniajac wsrod dyrektorow
te ktore realizowano ponad
obowiązujące rarny programowe jako autorskie lub dohnariecwywane ze zrodet
zewneti-mych
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pobytu uczniów w Slkołach
ograniczającychlminimalizujących rozwój wad postawy

2. Tworzenie warunków

grudnia 2010 r Prawo
oŚWiatoweże, wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto w okresie pojętym
kontm1ą, zopewniiy swoim uczmom warunki dla wiasowey opieki zdrowotney
poprzez udostępnienie nieodpłatnie pomieszczeń, w ktoryen tunkoyonowaiy gaoinety

21 Zgodne z art 103 ust i pkt 4 ustawy z dnia

1A

proniaktyczney opieki zdrowotney

Froriiaktyozną opieke zdrowotną w szkotaon zapewniat yeden podmiot z ktorym
dyrektorzy szkot zanieraii umowy na wykonywanie świadczen ustug pieięgniorki
szkcme], nieodptatnie udostępniayac pomieszczenia. Uslugi profilaktyczney opieki
zdrowotney świadozyio 10 preięgniarek w roku szkoinyrn 2017/2010 i 2010/2019
oraz dZiewięć pielęgniarek w roku szkoinym 201972020 Opieka pieięgniarska
obyetyon pyta 4009 uczniów w roku szkoinym 20t7/2010 4 310 uczniów w roku
szkoinym 2018/2019 , 3 933 uczniów w roku szkoinyni 2019/2020"
I

(akta kcnlmh str 134-1782201y744r750y 11714174)

227 Wsparciem nnansowym, w okresre ooyętym kontroia dia funkcjonuiaeycn
wszkotacii gabinetow proniaktyki zdrowotney oyta dotaqa z budzetu pansmaai
w wysokości 33 030 zk którą Miasto otoymato w 2017 r.” od Woyewody staskiego
na ren doposażenie z ww dotacyi poekazaney Miasto, szkoty wykooystaty
31 35735 zi 4932701: Niewykorzystane srodki w kwota 2 20005 zt zwrpoono na
rachunek donatora w dniu ze grudnia 2017 r, me przekraozayąe okreśionego
w umuwie dotaoyyney tennimr

(akta kontroii str.

23 w okresie

190200: 2107213: 1174)

ooyętym kunlm1ą, uczniowie szkot nie zostali obieci regionalnym
2021 przez Woyewodztwo
programem zdrowotnym przyjętym na tata 20t7
wad
stąski'eax dotyczącym
postawy Prezydent wyjaśni ze nie upowszechnia
Wiedzy o możllwosci przystąpienia przez Szkoły do ww programu „( ›z uwagi na
fakt ze Urzad Marszaikowski Woyewodzwira Śląskiego nie upowszeennii programu
(do Miasta nie dotany inionnaqe dotyczące reaiizaeyi pmgramu›”35

,

~az 0 z2019r poz iitazezmdaiei Prawoasmaim
«"Według siano na dzien 20 hsmpada 20191
” Ustawa z ona to wrzesnia 2017 r o szozepdnyon vozwiązaniach zapewniaiacycn poprawe iakesd
dostepnosciswiadczenopenizdrowornatez t: paz
» Umuwa 011912017 z 20 :is-opada 2017 i no ainensowaoie zadan wlasnych potepaiaoycn na prowadzeniu
szkoiy z pzeznaezemem na wyaosazeniegaoineiowproniakryki zdrowotne
›« Ze środkuw dotaqi zakupono
mn kozetke szafki na iekn oiuna szatki kanoteane wagi ze
wzrosiomieoem steioakopy lahiiLembmzniamlinśu wuokuiwidzeniaoawnepo etaoimmyiowmpteok
zwyposazenipm
›4 oenwata
nr ioaaizmiyizw Zarządu Woyewodziwa saskiego z dnia 25 hpca 2017 r (wisz ze zmiana
wprowadzona uonwaia Zarzadu Wntemnwa śiąskieoo nr tntmsowma z dnia % mayazota ri w sprawie
przyyęeia regionainego pmgmmu zdrowotnego pn „Piogiam zdrowego kręgoaiuoa- negioiainy ngiarr
Zdrowotny Wnya'm'zdm saskiego na iata 20'7 _ 202t w zakresie wczesnego wykrywania deionnaei
kieoosiupa u doeoiwweku szkoinym oraz edukacyaw zaktesteevqurmmii w wdzienrwm zyou doecka
Zgndme z zaiozenarni piogvmiu adreaaiaini programu będą podmioty wytonime w diooze kcrtkurstt
upaunione po wykonywania oadan przesiewnwycn na terenie aiaoowek zaangazowanycn wneaiizacie
pmgramtt Badane przeaewoue będzie prowadzone wez przeazkoiona pieięoniarki Piehęgn'eika azkoina
nigienisika szkona aweniuainia pie1ęgmaika wFoz inioiniuye mdzica/ugiekuria badanegu owynikaen
iniomiiiye 7900an aiooryimem o daiszei drodze postepowania w przypadku tawuzriama wady posiawy eiaia
ezy powazne deiormaoii iniormacye o hana/itam dzieci w wieku 7 15 iar zierenow pomaioa o tmdriet syluacyi
epidemimogiu/iq pwmny oyo poprzedzone xampamami inipmiaoyinymi skierowanymi do rodzimwiopiekunou
prawnym ktore podazaoneoaiy down.—nania oadan w keiunku wykrywania wad postawy „ata u doeoi Faza
uczniem: do kronon bezposrednio msiame skieruwziie wapanae „ago dziatania xkupinne oada rowniez na
ioeznaoiipiapnyon opiekunem padanyon dzieci ( ) 2e wzpiedu na iedncxodną iarwo duslęvną grupę
oadanyon rekrutaaa dzieo do padania będzie odoywaia się na terenie azkoi porenoyaini uczeslwcy będą
inipmowani poprzez uioik oraz piakary inroimaeyyne pzekazane dymkmwm szkoi popstawowyon waz
g'mna7|t1'w na terenia siaska wszeikie inioirnaoie będą tawumzecnmane rowniez popoez mass media
i

imi

i

i

i

7

(akta kontroh Str. 245; 751-752, 1175)

w tatactr zaw-zme

Miasto nie wystepowato ito MsiT o ttotinansowanre organizaop
zajęć sgortowyeti oia uczniów w ramach zadania „Sport ota Wszystkich"SE
Prezydent wyjasni, ze decyzra taka wynika z taktu statego potteymowania sie prza
Miasto organizowania i upowszeorirriania sportu wsrod rtziee'r37 Zadania
ootrnansowywane ze śmdków MSiT realizowane w ramaoti ww programu to 'ak
oaiey wyjasnit prezydent, zaieeia ukremnkawane na upowszecrmianie sportów
zimowych, zayecia sportowe organizowane w ramacii Programu powezeoriney nauki
ptywanra „Umiem ptywac" oraz zaiecra sportowe z etenientami gimnastyki
korekeyynokompensaoyiney, wpisuyace sie w zadania reaiiznwane przez Miasto,
przy czym oterta Miasta, realizowana |est przez caty rok i pozwaia na iitugotatowe
pianowanie szknten spartowych w przeciwienstwie do oterty msii, ktora ograniaa
się rto kitku miesięcy w roku
r

u w latach
szkotaen, ota

(akta kontroli str

,

zanosi

2019 Śląski Kurator Oświaty35 przeprowadzi . w dwoch
ktorycn Miasto yest organem prowadzącym , trzy kontrote doraźne”,
ktorych przedmiotem pyte zapewnienie uczniom oezpieoznycn itiioienioznycti
warunkow wycnowania i opieki. Nieprawidiowości stwierttzono w ieonym przypadku
w Szkoie Podstawowey nr 4 i ootyozyiy one ztego stanu teonnicznego starey eaii
gimnastyanei, ktora nie pyta użytkowana do celow dydaklyanycłi. Frotnkot
z kontroli pnepmwedzonei w itniu 21 stycznia 2019! Kurator przekazat
dyrektorowi
szkety,
ktory niezwtacznie powiadomi Miasto oustaioriyen
i zwrócił
nieprawrotowoa'oiaon
się w dniu 7 lutego 2019 r zwnioskremm o srottki
nnarrsowe na icii uSunięCle. Organ prowadzący przyznat ze środków budżetu
Miasta, w dniu tt iutego zme r", kwotę 55 000 zt w wyniku petretyoti rtziatari,
usterki te usunieto
2017

(akta konimh str, 1797195: 2457245:

256960, 4952

5436:

1175-1176]

reiewzia, ratio, internet, raoeoook Padmimy ieiizuiąne program, wykoriione w orooze konkursu poprzez
ropoktziatanio tpoezezoootnyrni szkotann iuo oporniorami ewiartrzazyrni usiuoi zorowotrie w roozaiu
pottstawowa opieka mmama w
zapewniania ptiimtlrki, zapewnia poreszkuoiiie iak naiszorszei
ompy poiogriiarak orao nigionistek w zakresie pneprowaozauo testow prznaiaoowyan Zmemtią rowniez
szketonia
kursy rtosuraiayace dla iekar-zy speouuiow z poratrk mnatniitaqi tuo wart postawy oraz
nzwternpeutow w octu przokaoariia nairrowszei wieozy na temat diagnostyki iierzenia rtetonnaoy kreoootupa
w akcie intormacyyne powinny oye zaangazowane rownie: poroormpwciaiioryczrw oorap-urtnatwproorarnie
w zakresie uwodzenia oraonoeryki
tizoottnieztteeyziamiiwsirnrazzoniaoiistopartnzotvriotuu MStTpoz etiizoniaepaortziemikazott
r [Dz Un usii poz mi w sprawie ogtoszenia omartooo konkursu na rtotinarisowanie oroarioaqi zayec
sportowym mattambnw rarnam ww zataniaertnatanie „upowszeoknianie sponuoaeei nitooziezy' wiataoti
mtx zme ,eonosiki smzaou terytoriainngo mopty pozy-kac rtoirranpowania na organizaoe w szkmzm
zaiet, oporowym oia www z aiorneritaiii gimnastyki korakeyinokompensaeyinei na poziomie ao-r.
pianowanyoi kosztow reahzaqi zaięc ktorycn gtownyni netem byla ahymuqa sportowa dzieci i mtoomzy
sauną uraz potrakiyka wao pootawy
” no onatari tym Prozyoeni zatiayt tiooziny morskie na zarota pozatotrayine, kmm sposm wykorzystania
zintereaowat uczniow,
pozostaie wgesrii oyiekiota szkoty lady neoaooguno, oraz potizep
ooirnnnrowywaiie przez Miasto pezotatrryon ata uozniow wszystkim kras v zayoe na paserke prze caty rok
ooinarrsowanie z morskiego ngramu kozrnazywania prooieniow nikonoiowyen mac niekowyan
rekroaeyynym, mwtmmi: pm: Międzyukuiny otrooek Sportu rare: uaozroci . moozpzy nkninet zaiot
rportowyoi z pirki musli iuoo, pikki Stanimir organizowanie przez ttsroook Sporo
kekreaisi zayec
swit-wdinp Prneosoroie Kamie, ritottzrozowakkarteniiamniasnukaararnkarska ponootoprozyoerii
wskaz! na organizmom w okrerietuii BMW/ym wzkaeii akoi .Feiis w
czy „Lato w mioseia- kiety
oziao r mrpttziozpzkoina maokaoeoraeuoaathaoawaoi ›soortooi sezonowymi
tinaiei kurator
:: konopie wwwadmnu w
Podslawwtq nr tit WIE mto r] oraz w Szknie Poosiawowei nr
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okresie objęiyni koniroią organ prowauzacy w ramach nadanych mii
kumpelenqi na podstawe Prawa ośWiaiowego, nadzorował dziaania dyrektorów
szkói doiyczące reaiizacii ob0w1ązk0w określonych w mzporządzemu ws bnp
wszkolach popizez anaiizę kopll piatokoiów z kontioii przeprowadzanych pizez
dyreklorów szkól w trybie 5 3 ww rozporządzenia. Ww pioiokoiy. 1011 pmlokoly
z koniroii przeprowadzonych pizez Państwowego Powiatowego Inspektora
Dąbrowie
w
Saniiainego
Gamiczą nie zawieiaiy nieprawidłowości
uniemoiniających prowadzenie 10100 w szkoiacii 11m prowadzenia icii w sposób
zagrażaiący zdrcw1u
(akta konlmii sir 245›247: ŻSŻ-MŁ 445-573)
W

1

26 w okresie

obie-win konuoia organ pmwadzący przekazal na 0nansowanie
siaiuiowe1 uziaiainosci szkoiom 130 003 209,65 zl (w 2017 r _ 41 026 94703 zi
10 243 05046 zii Dyrekioizy szioi na
46 61249396 zi; w 2019 i
w 2010 r
iwoizcnie warunków pooyiu uczniów w szkoiecłi, by ograniqycizininiiriaiizowac
czynniki sprzyyająoe rozwojowi wad posiawy wyaaii z oirzymanych środków w caiyiii
okresie Dbięiym kemmią (oo 30 iisiopada 2019 1.1 151017437 zi, z czego
53100273 zi w 2017 r., 51721106 zi w 2010 r 146195001 zi w 20191
śmdki dyreklnrzy szkoi przeznaczyli na

,

,

w

,
,

do pizecncwywania podręczników plzyborbw w oeiii zninieiszenia
370000 zi
1133000 zi (w 2017r
obciazenia tomislrów szkoinycn
sza1i<1

1

,

iw 20100-7570000112

,

dnstosnweme stanowisk pracy do warunków aniiopoiiieirycznycii uczmów

12300,41zi1:w2017r„

arganizaoję zajęć wycnowania Gzycznego na basenie dia uczniów klas v _
16975007 zi (w 2017 r 52 01037 zi w 2010 i. 63772 zi w 20191
53 960,00 211”:
organizaoię pozalekcyjnych zajęć sponowycii mających wdmzyó dzieciom
rekieaqę niciiową z eiemeniarni zapobiegania wadom posiawy _ 601 93906 zi
226 69610 zi„ w 2019 r"
230 63630 zi w 2010 rw
(w 2017 r 15
216 60620 zii›
organizację zayęc gimnaslyki korekcyjney dia uczniow LI klórych zdiagnozowano
znieksziaiwnie kręgoslupa 97 051 „97 zi (w 2017 i 34 05009 zi; w 2010 77

,

,

~

,

,

29

,

,

,

00535 zi, w 20191r3310553

,

,

,

ziiaia

"501111

"SPH'M
u

mio

mnw ma

w naiaiiyin ckyzsie w ww 10.111, zapc'
„uziai iacznic 1055
w 1011 szkninym
r
201712010 522 0010100115? ni 1 55 1111110. 51: ni 2 711 uczmw 50 ni 3 13 „aniaw su ni 1 51
uuiiićym spnis.2si.cznii›w 50111040 „czniuw
„mnw SPHrinSOunzriić/m 99011
391czniow SPnr'inBGucz'iiaw)
szkninym 2010200450 mniam 190 nr1 707 uczninw SPM?

,

,

,

,

sanie,”

kau

,

,

7900cziiiaw sp„13emzziiiuwspnio-wiioznigw SP016737 uczniow 591110745 ogniw sv 1110
, 6 mwmw 90 ni 10 , 51 umow sp rr 11 55 uczniow 50 nr10 113 uczniowi w iw szkoinyni
2111912120 003 iiazniw 15;- ni1 00 11111101. sp ni 2 92 „mnw sr- ni 3 12 1521010915” ni 1 , 50
„mnw sv 116 . 33 uaniw SP 0041 uczniaw SP nie , 52 umiii'm 90 111in67 MEEHÓN, 90 ii: 11
500a0w„ SP?" 137 120 uczniowi
Aiciinnaziim ni1 Gimnaziimnia spn11sv niz SPM 1 50 ML sp nia, spnia sPn10 sp ni 10„
sp 11111 9011113
"Gninaziwi nii 61mnaz11mni3 spni1 501112 spnis SPMÓ 90.110
501110 90 111 10
50 1111901113
”ŚDM! 90112spniaspniąsenraspnrs SPWG 501110 5001150111:
0 w badanym akvesie w ww iuimie zaięc wzięia udział iami:
01711611 z ulga w 1610 szwnyii

,

,

,

,

,

,

sma

w

20:71201071291m10w1svn12715 uaniizw sv 113710 uczniaw 5004711 mnw 9000710
uczmrrw sp nie, 1211czniow sp HHUf' uczniow 501111e1suczn10w SPM 13742 uczmw)„w'nku

manii», 9011137 120aniw,spniu 11 „aw 501110
5000724 „anim suni Dfiźuunićwi SPNH _ isuczniow SP „13755 uczniowi w

szkainym 2018120194571102010911901

fiiucznidm

,

,

muinym 201012020 , 155 uczmnw 150 ni 2 _ 11 uamw 90 7113 65mm wmn-„w se ni 1 20
sp n10 , 22 iicznow 50 nie 711 1101700ij ni 10 715 uczniów, sani 11 . 21 uczniów sp 11113
7170010711
16111

110111011

;

_ organizację zajęc sponowych hnansowanyoh w ramach Miejskiego Programu
Rozwiązywania Pmblemi'wv Alkoholowych _ 53591459 zi (w 20171 _
199 349,45zi w 2010r _ 199 299,13 zi w2019 i_ 15927095 zna.
jakta kontioii str 42 719739, 755-797: 1170)
Panadm Miaaio w okrosyo kontrolowanym, dzaiajao na izccz iworzcnia i poprawy
warunków pobyiu uczniow w szkołach inwosiowaio śmdki wiasne w bazię sponuwą.
z lego tyiiiki przekazana tizam szkotom kwotę 2 939 901 2160 iw 2017 r. _ 2 379 070
zi w 2019 r - 414 552 zi, w 2019 i. _ A5 979 zi wg sianu na 3 gnidnia 2019 11
Srodki wydano na oodnicsranie warunkow organizacji zajęc sooriowych.
aoozakrwanym atakiem pomesionych nakiaoow, jak wyjaśni Prezydent oyia
ooorawa dziaiania 5sz w obszarze wychowania i opieki w trakoia pmwadzema
zajęc soonowych w iym pozalekcyjnych, a takze zapewnienie iepszych waninkow
realizaqi podstawy programowej z wychowania fizycznego
iakia kontroli str 210-200
Tworząc waninki sprzyjające cgraniaaniu wad postawy wśród ucmiów Miasto
orzyznawaio w iataoh 2017 - 2019 szkoiom śiudki na onnansowanie dodaikowyoh
godzin zajęć edukacyjnych, w tym z wychnwamz hzycznego
gimnastyki
korekcyjnej. w roku szkomym 201712019 na 322 dodatkowych godzin zajęc
edukacyjnym 127 godzm51 (394%) przyznano szkołam na dodatkowe zajęcia
1

zwychowania Iizycznego 21 godzin52 10,570 na zajęcia gimnastyki korekcyjnej
w roku szkoinym 201912019 na 275 dodatkowych zajęć edukacyjnych. 119 godzm53
(490%) przyznano na zajęcia z wychowania hzyoznego i 17 godzin51 102%) na
zajęcia gimnastyki korekcyjnej. w roku szkoinym 2019/2020 na 920 dodatkowych
godzin zajęc edukacyjnych, 115 godzin56 (359%) przyznano na zajęcia
z wychowania kzyczhego 19 godzm” 155%) na zajęcia gimnasiyki kmekcyjnejz
(akta koninzii str 220222)
I

1

w

tam-1209

w nadanym nkresie

2000010417

w ww monia zajęc wzięto udziai
urzniizw isp nr1_72 uczniow 59 nr 2_ 112

urania-«„ z 118,10 w roku szkoinym
uczniow SP
_ 16

mow sp ni a_ao

mi

uamow avnrmtouczniow 50mm tatramiow sanr9_aeuczniow„ sp nr10_Aa uczniow 50 nm _
15 umow sp ni 19 _ 50 uczniow. Gimnazjum nr 1 _ 20 umidwj Gimnazjum „13. 15 ogniowy w roku
szkoinym 201972019425 uczriiowtsp nit .79 uczniow svnrzso umow SP ma_ts uczniow 55- 1114
_ Numii'm 99 1115 _ 14 uczniow spnrd_ 32 uczniow sp n19_ 11 uaniow SP"!
uczniow ss nr
11 _ 15 uczniow 59 nr 15 _w uczniow Grmnujum nr 1
. 20 umow, Gimnazjum n1512 uczniowh w roku
szkoinym 201912020 033 wzn1w(SP nr1_50 uczniow sp 111224 umiiow sp mi! _43 uczniow. sn HH
_ 19 uczniow SP ni o _ 12 mnibw SP nr 9 _ 29 ucznyow sw ni 9 . 39 ucznrow SP nr 10 _ 94 uczniow

050

ss nr1i~15ucznrow„svnrie_wumiw

Wydatdi w iaiach 2017 _ 2019 mniemam na mwasiycja w oazę mamą 1) sw nr 1 w wyookcsci _
1795025 zt (w 20171 _1390171zhw 20191 _ 914 992 zh na zadmic icaiizowaiia od marca 20151 do
wama 2010nktoiajjoiacznykosziwyniosi1915925 zh mowa na maoodowio częeo ouioynku „koty

~i

ma

21 sp m 9 w wysnknśu 997 999 IJ na zadania
wmz z oudown nowej saii gimnnatyczoej z iacznikicm przy
rcaiizowanc od iuieoo 201oi do anatoma 20171 kiorogo iaczny kom wyniósł 10119 775 „„ maja—joe na
oudowic boiska wiciotunkcyjnago wraz z imrasuuktwa 3) sv m z w wysokosc 45 970 zi na zadania iozooaęia
w 2019 r poi.,gajaoa na War/111109119 9a11 gimnastycznej iwykonanc wydatki w 2019 r owycza dokumcniacji
pmjekidwej)

" SPml _ 10godzins>n12_1sgodan„ so ma.izgodzinspnri.1uoodzin„si>nis_izaoaoodzin„
sonis_10oodzin,sivn19_12jjodzin.51=nr10_1Uoodz1n51=n111_1agddzm spnrts_19godzn
Gimnazjum m1 _czoac godzin Gimnazjum nrJ—cmfygndziny
:: sp 12 mngwxmj 517 nr 3 _ j-diiaoodziny sp nr 1 _ om- godziny sw nr 1 _ mew dodany 99 1119 _
dwiaoodzmy 59 nr 10_ Wiswdzmyi sp n111_1rzyoodzny„spm15_sziścoodzn
fi sv n11
godzina: nr2_uoodzini spnrytugodzin spnio_izoodzrn„spnia.m4cgodzin
55
mgodzin Sng— 11 godzin 99111 10_ idoodzin SFM 11 _ i0ooozin svn115_1ooodzii„
Gimnazjum m1 _szaacgodzin Gimnazjumn12_irzyoodzny
" sp n12_jcdnagodzinę 511 7113 _jcdiaoodzinę„ sp rii A—Mre godziny sp ni z _ owcoodziny sp n19_
tny godzmy, SP n110 _ jednaoodzinę sp m 11 _ iizy oodzriy sv 11115 _czien podany

.

ms.

_ii

”SPM _12oodzin

spn12_1›jjodztn„ so ma_iododatss-nrd_129odzn„si›iiie_izaiooodzin.
so n19_12oodzin„swni9_12oodzzn„sw ni10_12jjodzin, 59m1i_10jjodzin„svnr13_1sdodzin
" 9» nr 2 _ jcdnaoodanę sv 1113 _ jadna wannę 50 nr : _ trzy godziny sp n19 _ nim oodcmy sp 1179 _
mragmany SF n110_ jconaijodcnę sp nr 11 _ m godany SPnr i:.oięc godzin
10

SMierdzune
niepiawidtowos'ci

oczna

CIĄSIKDWA

w dziatainosci kontroiowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidiowosci
Nik pozytywne ocenia dziatania Miasta w zoadanym ooszarze Miasto w okresie
oojętym kontrola zapewnito warunki do udzieiania w szkotach uczniom
protitaktycznej opieki zdrowotnej oraz srodki tinansowe w wysukuści zapewniającej
prowadzenie zajęc w wanrnkach oezpiecznych
higienicznych co wynikalo
kontroli
przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia ws
z oroiokoto'w
oho w szkotach W szkotach nnansowano dodatkowe zajęcia wychowania
fizycznego godziny z zajęc gimnastyki korekcyjnej oraz zajec sportowych majacych
wdrozyc dzieciom rekreację ruchowaz eiementami zapobiegania wadom postawy
Umuziiwiono wszystkim ucznlom ktas v korzystanie z darmowych zajęc na basenie
w ramach zajęc z wychowania nzycznego oraz organizowano zajęcia sportowe
tinansowane ze środków Miejskiego Programu Rozwiązywania Pmbiemow
Atkohotowych Olena Miasta. skierowana do dzieci miodzleźy szkotnej pomimo
nieprowadzenia jej ewatuacjt w kierunku ograniczania wad postawy byla szersza
sportowych
czasowe
iwykraczata
oterowanycn
zajęc
ramy
poza
donnansowywanyoh ze srodkow msn
i

i

(:sz
Opis stanu
taktycznego

3.

Działania informacyjne i edukacyjne na rzecz eliminacji
ryzyk rozwoju wad postawy

31 DZiatariia edukacyjne informacyjne dotyczace zdrowego trybu zycia w tym
piohtaktyki wad postawy reatrzowano w szkotach wramach tzw. godzin miejskich
i

wpisanych w szkotriy program zajęc pozatekcyjnych. Zajęcia obejmowaty min
promowanie aktywnego stytu zycia zorganizowanie konkursu pt. ,Knmpakmwy
oiecak, czyti jak sie rue przeciazac'”„ zachęcenie dzieci mlodzieży do aktywnego
spędzania przerw miedzytekcyjnych poprzez wdrozente programu „Raz, dwa trzy
tancze ja tanczysz ty Tanecznym krokiem do zdrowia”„ zamieszczenie matertatdw
intonnacyjriych dla rodzicow i uczntow na temat wad postawy w gaoictach na
korytarzach szkotnych
i

(akta kontroli sir754-1126)

osrodek Sportowy

Ośrodek Spuriu Rekreacji z Będzina we
z Panstwowym Powiatowym inspektorem Sanitarnym w Dąbrowie
wspćipracy
eo'miczej uczestntczyiy w ogdincpoiskim pmgiamie edukacyjnym „roymai
Formę”57 Wspotpraoa ww zapewnita dzieciom
nttddziezy udziat w zajęciach
karate pływania szkotce bramkarskie] oraz w ramach akcji „Ferie w miescie”
zmozitwasci korzystania z iodowtska, zajęciach z kiekodkmgu zawodach
narciarskich W ramach akcji „Lato w mtescie', udziat kursach sanicoorony
zajęciach tanecznych szkotce ptywania
(akta koniroit sir 786787, 112771 15%
Międzyszkoiny

I

i

rii in

I

„ ooonoooiski

Program Edukacyjny _rrzynioj :crnięi' wsootonaanizowany przez eiowny inspemtat
earitamyoraz Pniska Federację Pmdttcemw zywrcsci zwiazek Pracodawcom Partnerem pmgiamu są
Agenqs Rymi noinego oraz instytut Medycyny Wst in w chodzki w tuoiinic Patronami honorowymi
programu są Minister Edukacji Nai-mrek Minster zdrowa msn oraz Minister hutnictwa Rozwujtt Wsi
a iaqe instytot Żywności Zywenia Wydziat Nauk o Zywieniu eztouiaka Kansumpqi spaw w Warszawe
oraz Federaąa kontumentdw Dzięki akcji inroiniacyjne. Miastndo Oguinawisktegn ngrzmtt coukacyjnego
przystanty se nr t„ se ni z„ sn ni 1 su ni @ sp nr it sp nr to Gimnazjum nr t tw roku szkonyni
i

i

i

i

zririzoiot

tt

31

Koszty związane z prowadzeniem dziekan tniumiacyjnych edukaoyinycn, iak
podat Prezydent Miasta, zosiaiy poniesione przez sotoiy i jednosikt budzetowe
w ramach swoich oudzetow
i

takta kontroli sth 757)
Miasto nie prowadziio analiz dotyczących wpływu prowadzonych akon
inionnaoyinycti
edukacyynych na minimalizowane ryzyk iozwoiu wad postawy
uczniow prontaktyki wad postawy ryzyka ich iozwoiu.
Prezydent wyyaśnit, że ewaluacia wartości dzialari podejmowanych przez szkoię lub
ptaoowke na rzecz minimalizowania ryzyka rozwoiu wad postawy nie nalezy do
kompetencit organu prowadzącego szkolę
i

i

(akta kankai! str 787]
stwietdzune
nleptawidtwusct

oem CLĄS'KW

w dziatainos'ei konlroiowartej jednostki

w

przedstawionym wyzey zakresie nie

stwierdzono nieprawidiowośct
dziatania Miasta w zbadanym obszarze w okresie oblęiym
kontrola. Miasto dziataniaini intonnaeyynyini edukaoyinyrni, jak organizując zaieeta
sportowe i rekreacyjne prornowaio zdrowy styi zycia wsrod dzieci miodziezy
szkuinej. Powyższe reaiizowano za posrednictwem szkót iednostek budzetowyen
wramach ich statutowej dziaietriośei oraz przyznanych im srodkow budżetowych
Nie podeimowano ewaiuaoii prowadzonych akcji i imprez na poziomie Miasta pod
kątem ich wpływu na ograniczanie wad postawy, gdyz byty one kierowane do
szerokiego grona odbiorców a podstawą ion reaiizaaii nie był program ograniczania
wad postawy.
NIK pozytywne ooeriia

i

i

i

IV.

Uwagi i wnioski

w związku z niestwierdzeniem nieprawidiowoeei Najwyzsza tzpa Kontroii nie
iormuiuie uwag ani wniosków

V.

Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostato sporządzone w dwoon egzeniptarzaon. yeden dia
kierownika iednoaiki kontrotowanei, drugi do akt kontroti
Prawo ogtoszenia

maraton

Zgodnie z art 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kartimlawartej orzysiuguie
prawo zgtoezenia na piśmie umotywowanych zastrzezen do wystąpienia
pokontrotnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza sie
do Dyrektora Deiegalury NIK w Katowicach Prawo zgłaszania zastrzezen zgodnie
z ari eto ust 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wysląpienia pokontroinego
zmienionego zgodnie z treścią uenwaiy w sprawie zastrzeżeń
Katowice 30 grudnia zm 9 r
Najwyższa tzoa Kontroii
Kontroler

Delegamm'vśzęlśaicach
uv '
mumii
oeiagnur

Jerry Piasecki
giowny speciaiista kontroti
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