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urząd Miejski w Gliwicach 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

ul. Zwycięstwa 21 
...... .4A:.1 QQ .Gliwic.ę ............ . 

Pieczęć jednostki kontrolującej 

Protokół z przeprowadzonej kontroli 

Nazwa podmiotu kontrolowanego - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 
w Gliwicach; 

Adres podmiotu - ul. Jana Śliwki 8, 44-100 Gliwice; 

Miejsce kontroli - Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach; 

Osoba przeprowadzająca kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja 
w jednostce kontrolującej, numer upoważnienia, numer telefonu 
kontaktowego): 

Weronika Rogowska - inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. (032) 
238 54 31, numer upoważnienia - 2017/5707/S/PM z dnia 06.09.2017 r.; 

Osoby udzielające informacji (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja): 

Aneta Kwaśniak - pedagog; 
Wioletta Paczuska - wychowawca. 

Nazwa zadania: 

Zadanie z zakresu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2017" - cel operacyjny 3: ,,Prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.", 
zgodnie z porozumieniem nr ZD.8141.5-15.2018 CRU:529/18 z dnia 26.01.2018 r. 

Termin realizacji zadania: 

od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

Okres objęty kontrolą: 

od dnia 02.01.2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli 

Data przeprowadzonej kontroli: 23.04.2018 r. 

Cel przeprowadzenia kontroli: 

Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania zgodnie z podpisanym 
porozumieniem. 

Działania realizowane przy wykonywaniu poszczególnych zadań oraz ocena 
ich zgodności z ofertą i porozumieniem: 

Dzieci w ramach zajęć świetlicowych uczestniczą w zajęciach plastycznych, 
sportowych, profilaktycznych, odrabiają lekcje pod okiem nauczycieli. Ponadto dzieci 
jeżdżą na wycieczki w miarę swoich możliwości finansowych. 
W dniu kontroli dzieci miały zajęcia na boisku szkolnym oraz odrabiały lekcje. Dzieci 
otrzymały ·drobny poczęstunek w postaci drożdżówki i soku. Zadanie realizowane 
zgodnie z porozumieniem. 
Baza lokalowa (opis i ocena, czy warunki lokalowe są odpowiednie do 
realizacji zadnia): 

Zajęcia prowadzone są w sali lekcyjnej w pełni wyposażonej i przystosowanej dla 
dzieci. Ponadto w razie konieczności dzieci dzielone są na dwie grupy (starsza grupa 
i młodsza) i w tych grupach prowadzone są zajęcia w gabinecie pedagoga. 
Baza lokalowa odpowiednie do realizacji zadania. 
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Rzeczywista liczba odbiorców zadania: 

Liczba dzieci zapisanych: 35 

Liczba dzieci obecnych w dniu kontroli: 28 

Realizatorzy zadania: 

Aneta Kwaśniak - pedagog; 

Wioletta Paczuska - wychowawca. 

Rodzaje prowadzonej dokumentacji: 

- regulamin świetlicy opiekuńczo-wychowawczej; 
- karta przyjęcia dziecka do świetlicy; 
- zgody rodziców; 
- dzienniki zajęć; 
- program świetlicy. 

Wnioski wynikające z kontroli i zalecenia (w przypadku nieprawidłowości 
określić sposób i termin ich usunięcia): 

Zadanie realizowane jest zgodnie z ofertą oraz podpisanym porozumieniem. 

Uwagi Podmiotu kontrolowanego do zastrzeżeń zawartych w protokole: 

....... -................................................................................................................................................... . 

Data podpisania protokołu 

Pieczątka i podpis osoby kontrolującej; Pieczątka i podpis osoby 
upoważnionej przez podmiot 
kontrolowany 
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