i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) naáoĪyáo z dniem 1 wrzeĞnia 2011 roku
obowiązek zapewnienia w placówkach oĞwiatowo-wychowawczych bieĪącej, ciepáej wody.
W związku z powyĪszym podczas kontroli sanitarnych zwracano szczególną uwagĊ na dostĊp do
ciepáej, bieĪącej wody przy wszystkich umywalkach w pomieszczeniach higienicznosanitarnych. W roku 2012 spoĞród skontrolowanych w tym zakresie 2802 placówek, odnotowano
29, które nie speániáy tego wymogu. PostĊpowanie administracyjne prowadzono w 22
placówkach, a wobec 7 podjĊto inne dziaáania, mające na celu usuniĊcie nieprawidáowoĞci.
VII.5. Infrastruktura do prowadzenia zajĊü wychowania fizycznego
Wystarczające warunki do prowadzenia zajĊü wychowania fizycznego tzn. prowadzenie
zajĊü wyáącznie na terenie placówki lub sporadyczne korzystanie z innych obiektów sportowych,
a takĪe korzystanie z hal sportowych przy szkoáach, w których realizowane są szkolne zajĊcia
wychowania fizycznego stwierdzono w 1155 placówkach, co stanowi 76,3% skontrolowanych
(2011 rok – 70,3%) (Rys.9,10). Procent placówek posiadających niewystarczające warunki do
prowadzenia zajĊü wychowania fizycznego, czyli posiadających niepeáną bazĊ do prowadzenia
zajĊü lub takich, w których wielkoĞü bazy sportowej jest nieadekwatna do wielkoĞci szkoáy
w 2012 roku zmniejszyá siĊ w stosunku do roku 2011 i wyniósá 17% (2011 rok – 22%). Brak
warunków do prowadzenia zajĊü wychowania fizycznego stwierdzono w 102 placówkach (21
szkoáach podstawowych - 2,8% ogóáu skontrolowanych szkóá podstawowych, 12 gimnazjach –
4,9% ogóáu skontrolowanych gimnazjów, 28 zespoáach szkóá – 6,2% ogóáu skontrolowanych
zespoáów szkóá). W wielu szkoáach uczniowie mieli moĪliwoĞü korzystania z innych form
wychowania fizycznego np. z zajĊü na: basenie - 289 placówek, boisku i stadionie sportowym 205 placówek, hali sportowej - 125 placówek, sali gimnastycznej - 87 placówek, siáowni
i w klubie fitness - 26 placówek.
SpoĞród skontrolowanych 1456 szkóá, 638 posiada natryskownie (43,8%), z czego 9 jest
nieczynnych (0,6%), a 116 (8%) z róĪnych powodów nieuĪywanych. Z informacji uzyskanych
podczas kontroli bloków sportowych wynika, iĪ natryski najczĊĞciej wykorzystywane są po
dodatkowych zajĊciach.
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Rys. 9. Sala gimnastyczna Zespoáu Szkóá w àĊce
MroczeĔskiej

Rys. 10. Boiska Szkoáy Podstawowej Nr 5 w Pile

VII.5.1. Warunki do uprawiania sportu i rekreacji… na medal
W trosce o bezpieczeĔstwo dzieci i máodzieĪy korzystających z obiektów wchodzących
w skáad bloków sportowych przy szkoáach podstawowych na terenie woj. wielkopolskiego
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Partnerami (Urząd Marszaákowski Województwa
Wielkopolskiego, Kuratorium OĞwiaty w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu) podjĊli wspólną inicjatywĊ pod hasáem „Warunki do uprawiania
sportu i rekreacji.… na medal”. W ramach tej akcji, podczas bieĪących kontroli prowadzonych
przez pracowników pionu higieny dzieci i máodzieĪy szczegóáowej ocenie poddane zostaáy m.in.
sale gimnastyczne, boiska, place rekreacyjne oraz szkolne hale sportowe. W okresie od kwietnia
do czerwca 2012 roku skontrolowano 530 szkóá podstawowych, co stanowi 45,1% szkóá
podstawowych bĊdących pod nadzorem PaĔstwowych 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 postĊpowanie
administracyjne, a do 21 skierowano wystąpienia pokontrolne.

127

Rys. 11. Sala gimnastyczna Szkoáy Podstawowej Nr 9 w Koninie

VII.6.Warunki pobytu dzieci i máodzieĪy w placówkach nauczania i wychowania
W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego w 2012 roku dokonano oceny dostosowania
mebli do wzrostu uczniów zwracając uwagĊ m.in. na oznakowanie mebli, odpowiednie ich
zestawienie i stan techniczny (Rys. 12).
Rys. 12. Sale zajĊü Niepublicznego Przedszkola w Ostrowie Wielkopolskim

Oceny dostosowania mebli do wzrostu uczniów dokonano w: 155 przedszkolach - 9941
stanowisk, w 123 szkoáach podstawowych - 8205 stanowisk, 35 gimnazjach - 3721 stanowisk,
w 88 zespoáach szkóá - 9026 stanowisk. Niedostosowane meble stwierdzono w 36 przedszkolach
- 568 stanowisk (2011 – 43 przedszkola, 1095 stanowisk), 22 szkoáach podstawowych - 387
stanowisk (2011 – 23 szkoáy podstawowe, 441 stanowisk), 6 gimnazjach - 119 stanowisk (2011
– 7 gimnazjów, 87 stanowisk), 27 zespoáach szkóá - 350 stanowisk (2011 – 22 zespoáy szkóá, 263
stanowiska).
128

