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stwierdzono w 22% placówek (analogicznie jak w roku poprzednim). Brak warunków  

do prowadzenia zaj�� wychowania fizycznego stwierdzono w 116 placówkach  

(w tym w: 23 szko�ach podstawowych - 2,9% ogó�u skontrolowanych szkó� podstawowych,  

30 gimnazjach - 11,2% ogó�u skontrolowanych gimnazjów, 32 zespo�ach szkó� - 7% ogó�u 

skontrolowanych zespo�ów szkó�). W wielu szko�ach uczniowie mieli mo�liwo�� korzystania  

z innych form wychowania fizycznego np. z zaj�� na: basenie - 287 placówek, boisku i stadionie 

sportowym - 143 placówki, hali sportowej - 121 placówek, sali gimnastycznej - 75 placówek, 

si�owni i w klubie fitness - 37 placówek.  

Spo�ród skontrolowanych 1580 szkó�, 674 posiadaj� natryskownie (42,6%), z czego 17 jest 

nieczynnych (1,1%), a 123 (7,8%) s� z ró�nych powodów nieu�ywane. Podczas kontroli bloków 

sportowych stwierdzono, i� natryski wykorzystywane s� najcz��ciej po dodatkowych zaj�ciach. 

(Rys. 12, 13). 
Rys. 12. Sala sportowa przy Gimnazjum  
im. Zjednoczonej Europy w Witaszycach 
 

Rys. 13. Sanitariat przy sali sportowej Gimnazjum 
im. Zjednoczonej Europy w Witaszycach 
 

  

VII.5. Warunki pobytu dzieci i m�odzie�y w placówkach nauczania i wychowania  

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego w 2011 roku dokonano oceny dostosowania 

mebli do wzrostu uczniów. Podczas oceny mebli przedszkolnych i szkolnych zwracano uwag� 

tak�e na ich oznakowanie, odpowiednie zestawienie i stan techniczny oraz posiadanie przez 

placówki certyfikatów (Rys.14, 15).  
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Rys. 14. Przedszkole „Magiczna Chatka” w Turku       Rys. 15. Sala lekcyjna Szko�y Podstawowej w �wibie 

 

Oceny dostosowania mebli do wzrostu uczniów dokonano w: 137 przedszkolach - 7588 

stanowisk, w 115 szko�ach podstawowych - 7347 stanowisk, 32 gimnazjach - 4262 stanowiska, 

w 73 zespo�ach szkó� - 7049 stanowisk. Niedostosowane meble stwierdzono w 43 przedszkolach 

- 1095 stanowisk (2010 - 36 przedszkoli, 907 stanowisk), 23 szko�ach podstawowych - 441 

stanowisk (2010 - 51 szkó� podstawowych, 1133 stanowiska), 7 gimnazjach - 87 stanowisk 

(2010 - 11 gimnazjów, 240 stanowisk), 22 zespo�ach szkó� - 263 stanowiska (2010 - 23 zespo�y 

szkó� - 787 stanowiska). Przyczynami niew�a�ciwego dostosowania mebli szkolnych do wzrostu 

uczniów by�y: przemieszczanie si� uczniów z sal dydaktycznych (brak w�asnych klas, 

przeznaczonych tylko dla jednego oddzia�u), brak zró�nicowania wielko�ci mebli szkolnych, 

nieodpowiednie zestawienia stolików i krzese�, wyposa�enie szkó� w stare, niecertyfikowane 

meble szkolne. Ogólna liczba oddzia�ów, w których dzieci i m�odzie� siedz�  

w niedostosowanych do wzrostu meblach szkolnych uleg�a zmniejszeniu w stosunku do roku 

2010 o 6,6% (Rys. 16). 
 
Rys. 16. Procent oddzia�ów, w których meble nie s� dostosowane do wzrostu uczniów w latach 2010 - 2011 
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