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i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) na o y o z dniem 1 wrze nia 2011 roku 

obowi zek zapewnienia w placówkach o wiatowo-wychowawczych bie cej, ciep ej wody.  

W zwi zku z powy szym podczas kontroli sanitarnych zwracano szczególn  uwag  na dost p do 

ciep ej, bie cej wody przy wszystkich umywalkach w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych. W roku 2012 spo ród skontrolowanych w tym zakresie 2802 placówek, odnotowano 

29, które nie spe ni y tego wymogu. Post powanie administracyjne prowadzono w 22 

placówkach, a wobec 7 podj to inne dzia ania, maj ce na celu usuni cie nieprawid owo ci. 

 

VII.5. Infrastruktura do prowadzenia zaj  wychowania fizycznego 

Wystarczaj ce warunki do prowadzenia zaj  wychowania fizycznego tzn. prowadzenie 

zaj  wy cznie na terenie placówki lub sporadyczne korzystanie z innych obiektów sportowych, 

a tak e korzystanie z hal sportowych przy szko ach, w których realizowane s  szkolne zaj cia 

wychowania fizycznego stwierdzono w 1155 placówkach, co stanowi 76,3% skontrolowanych 

(2011 rok – 70,3%) (Rys.9,10). Procent placówek posiadaj cych niewystarczaj ce warunki do 

prowadzenia zaj  wychowania fizycznego, czyli posiadaj cych niepe n  baz  do prowadzenia 

zaj  lub takich, w których wielko  bazy sportowej jest nieadekwatna do wielko ci szko y  

w 2012 roku zmniejszy  si  w stosunku do roku 2011 i wyniós  17% (2011 rok – 22%). Brak 

warunków do prowadzenia zaj  wychowania fizycznego stwierdzono w 102 placówkach (21 

szko ach podstawowych - 2,8% ogó u skontrolowanych szkó  podstawowych, 12 gimnazjach – 

4,9% ogó u skontrolowanych gimnazjów, 28 zespo ach szkó  – 6,2% 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 - 289 placówek, boisku i stadionie sportowym - 

205 placówek, hali sportowej - 125 placówek, sali gimnastycznej - 87 placówek, si owni  

i w klubie fitness - 26 placówek.  

Spo ród skontrolowanych 1456 szkó , 638 posiada natryskownie (43,8%), z czego 9 jest 

nieczynnych (0,6%), a 116 (8%) z ró nych powodów nieu ywanych. Z informacji uzyskanych 

podczas kontroli bloków sportowych wynika, i  natryski najcz ciej wykorzystywane s  po 

dodatkowych zaj ciach. 
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Rys. 9. Sala gimnastyczna Zespo u Szkó  w ce 
Mrocze skiej 

 

Rys. 10. Boiska Szko y Podstawowej Nr 5 w Pile 

  
VII.5.1. Warunki do uprawiania sportu i rekreacji… na medal 

W trosce o bezpiecze stwo dzieci i m odzie y korzystaj cych z obiektów wchodz cych  

w sk ad bloków sportowych przy szko ach podstawowych na terenie woj. wielkopolskiego 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny  

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Partnerami (Urz d Marsza kowski Województwa 

Wielkopolskiego, Kuratorium O wiaty w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Poznaniu) podj li wspóln  inicjatyw  pod has em „Warunki do uprawiania 

sportu i rekreacji.… na medal”. W ramach tej akcji, podczas bie cych kontroli prowadzonych 

przez pracowników pionu higieny dzieci i m odzie y szczegó owej ocenie poddane zosta y m.in. 

sale gimnastyczne, boiska, place rekreacyjne oraz szkolne hale sportowe. W okresie od kwietnia 

do czerwca 2012 roku skontrolowano 530 szkó  podstawowych, co stanowi 45,1% szkó  

podstawowych b d cych pod nadzorem Pa stwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych 

woj. wielkopolskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych przyznano 108 

dyplomów za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do uprawiania sportu  

i rekreacji (Rys.11). W 22 skontrolowanych placówkach prowadzone jest post powanie 

administracyjne, a do 21 skierowano wyst pienia pokontrolne. 
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Rys. 11. Sala gimnastyczna Szko y Podstawowej Nr 9 w Koninie 
 

  
 

 VII.6.Warunki pobytu dzieci i m odzie y w placówkach nauczania i wychowania  

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego w 2012 roku dokonano oceny dostosowania 

mebli do wzrostu uczniów zwracaj c uwag  m.in. na oznakowanie mebli, odpowiednie ich 

zestawienie i stan techniczny (Rys. 12).   
 
Rys. 12. Sale zaj  Niepublicznego Przedszkola w Ostrowie Wielkopolskim 

 
 
Oceny dostosowania mebli do wzrostu uczniów dokonano w: 155 przedszkolach - 9941 

stanowisk, w 123 szko ach podstawowych - 8205 stanowisk, 35 gimnazjach - 3721 stanowisk,  

w 88 zespo ach szkó  - 9026 stanowisk. Niedostosowane meble stwierdzono w 36 przedszkolach 

- 568 stanowisk (2011 – 43 przedszkola, 1095 stanowisk), 22 szko ach podstawowych - 387 

stanowisk (2011 – 23 szko y podstawowe, 441 stanowisk), 6 gimnazjach - 119 stanowisk (2011 

– 7 gimnazjów, 87 stanowisk), 27 zespo ach szkó  - 350 stanowisk (2011 – 22 zespo y szkó , 263 

stanowiska).  


