
dRZAD MIASTA GDYNI
BIURO KONTROLI

Alejo Morswrtko Pihodtkiege 52/54
81-382 Gdynia

PBK.1711.1.1.2016

PROTOKOL NR 1/2016

z kontroli pianowej przeprowadzonej w gdynskich placowkach oswiatowych realizuj^cych
projekt pn.:„Rozwoj elektronicznych uslug publicznych w Gdyni", III etap
przez:

Iwon? Hebel - inspektora Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr 1/2016 Prezydenta MiastaGdyni z dnia 14 stycznia 2016 r.
(nrrej. SOO.077/2/2016).

Kontrola planowa zostala przeprowadzonaw 60 gdynskich placowkach oswiatowych
w nastepuj^cym zakresie:

1. Weryfikacja zgodnosci lokalizacyjnej z planemrozmieszczeniaoraz zglaszanymi
zmianami sprz^tu i wyposazenia zakupionego w ramach ww. projektu wraz ze
sprawdzeniemjego oznakowania, zgodnie z procedurami opisanymi
w Podr^czniku wewnettznych procedur wdrazania w placowkach oswiatowych
ww. projektu, stanowi^cym zalacznik do zarzadzenia nr 3511/2011/VI/R
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 wrzesnia 2011 r.

2. Realizacja zalecen pokontrolnych przeslanych placowkom oswiatowym po II
etapie kontroli przeprowadzonej od 28 wrzesnia do 1 grudnia 2015 r.

3. Kontrola funkcji pomieszczen w placowkach oswiatowych zgodnie
z zaktualizowanym dokumentem pn. Zestawienie oraz lokalizacja i plan
rozmieszczenia sprzeta pianowanego do zakupu w ramach projektu „Rozwoj
elektronicznych uslug publicznych w Gdyni".

4. Sprawdzenie lokalizacji i stanu tablic informacyjno-pamiadfowych
zainstalowanych w placowkach oswiatowych

5. Weryfikacja sposobu przechowywania i oznakowania prowadzonej w ramach
projektu dokumentacji kadrowej i finansowo-ksiegowej, znajduj^cej si?
w placowkach oswiatowych, zgodnie z procedurami opisanymi w podreczniku.

Przeprowadzona kontrola dotyczylaumowy UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00
z dnia 26.10.2010 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Rozw6j elektronicznych uslug
publicznych w Gdyni" z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(RPO WP).

Kontrol? prowadzono od 21 stycznia do 5 maja 2016 roku.

I. PRZEPISY PRAWA

1. Uchwala nr 1163/351/10 Zarzqdu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 2 wrzesnia 2010 r.
w sprawie wyboru projektow do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata

' zmienionego zarzadzeniami nr7551/2012/VI/R zdn.14 sierpnia 2012 r., nr 7728/2012/VI/R z dn. 4 wrzesnia 2012 r., nr3165/2012/Vl/R
z dn.9 pazdziernika 2012 r., nr 8375/2012/VI/R z dn.23 pazdziernika 2012r.
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2007-2013 Osi Priorytetowej 2 Spoleczehstwo wiedzy Dzialania 2.2. Infrastruktura i uslugi
tworz^ce podstawy spoleczenstwa informacyjnego Poddzialania 2.2.2. Rozwoj uslug
spoleczehstwa informacyjnego zlozonych w ramach konkursu nr 2.2.2._2.

2. Zarzadzenie nr 3511/2011/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 wrzesnia 2011 r.
w sprawie: przyj^cia wewnettznych procedur wdrazania w placowkach oswiatowych projektu
pn.: „Rozwoj elektronicznych uslug publicznych w Gdyni";

3. Zarzadzenie nr 7551/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie: przyjecia zmian w Podr^czniku wewnefrznych procedur wdrazania
w placowkach oswiatowych projektu pn.: „Rozwoj elektronicznych uslug publicznych
w Gdyni";

4. Zarzadzenie nr 7728/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 wrzesnia 2012 r.
w sprawie: Aneksu nr 1 do Podr^cznika wewnefrznych procedur wdrazania w placowkach
oswiatowych projektu pn.: „Rozw6j elektronicznych uslug publicznych w Gdyni";

5. Zarzadzenie nr 3165/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 pazdziernika 2012 r.
w sprawie: Aneksu nr 2 do Podr^cznika wewnettznych procedur wdrazania w placowkach
oswiatowychprojektu pn.: „Rozwoj elektronicznych uslug publicznych w Gdyni";

6. Zarzadzenie nr 8375/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 pazdziernika 2012 r.
w sprawie: Aneksu nr 3 do Podrexznika wewnettznych procedur wdrazania w placowkach
oswiatowych projektupn.: „Rozw6j elektronicznych uslug publicznychw Gdyni".

II. WERYFIKACJA ILOSCII ZGODNOSCI LOKALIZACJI SPRZETU

I WYPOSAZENIA Z PLANEM ROZMIESZCZENIA ORAZ ZGLASZANYMI

ZMIANAMI LOKALIZACJI WRAZ ZE SPRAWDZENIEM JEGO

OZNAKOWANIA. REALIZACJA ZALECEN POKONTROLNYCH W ZAKRESIE

POPRAWY WARUNKOW DO WYSWIETLANIA OBRAZOW PRZEZ

PROJEKTORY. KONTROLA FUNKCJI POMIESZCZEN SZKOLNYCH.

UCHYBIENIA STWIERDZONE W CZASIE KONTROLI.

Podstawowym celem kontroli byla weryfikacja ilosci i zgodnosci lokalizacji sprzem
i wyposazeniaz dokumentem pn. Zestawienie oraz lokalizacja i plan rozmieszczenia sprz^tu
pianowanego do zakupu w ramach projektu „Rozwoj elektronicznych uslug publicznych
w Gdyni" oraz zglaszanymi zmianami lokalizacji. W czasietrwania czynnosci kontrolnych
uporzadkowano sprzet komputerowy i stoliki komputerowe zgodnie z deklarowan^
lokalizacji w Zespole Szkol Budowlanych, w Zespole Szkol nr 9, w Szkole Podstawowej
nr 10, oraz stwierdzono niezgodnosc lokalizacji sprzetu komputerowego w Zespole Szkol
nr 10, w Zespole Sportowych Szkol Ogolnoksztalc^cych (do dalszego wyjasnienia).

W trakcie przeprowadzonych czynnosci kontrolnych sprawdzono stan przygotowania
w salach lekcyjnych warunkow do czytelnego wyswietlania obrazow przez projektory
i realizacj? zalecen pokontrolnych w tym zakresie. Kontrola planowa II etapu projektu
przeprowadzona w 2015 r. w gdynskichplacowkach oswiatowych, dotycz^ca m.in.
zainstalowaniaoraz sprawdzenia sprawnosci dzialania sprzetu multimedialnego oraz
przygotowania ekranowdo wyswietlania obrazow przez projektory, wykazala, ze w 17
szkolach odbior obrazow byl utrudniony z powodu braku niezbednych warunkow przy
korzystaniu z projektorow. Do wyswietlania obrazow przez projektory szkoly wykorzystujq
w salach lekcyjnych ekrany, biale tablice lub biale rolety, a takze miejsca na scianie oraz
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odwrocone mapy. Brak zainstalowania w calosci sprzetu multimedialnego stwierdzono
w Zespole Szkol nr 10, a niezainstalowanie pojedynczych projektorow lub tablic mialo
miejsce w Gimnazjum nr 1, w Gimnazjum nr 3, w Szkole Podstawowej nr 18, w Szkole
Podstawowej nr 33, w Zespole Szkol nr 11 z powodu remontow sal lekcyjnych, adaptacji
pomieszczeh szkolnych lub w wyniku wymiany urz^dzeh niesprawnych, uszkodzonych.

Kontrola planowa III etapu projektu pn.:„Rozwoj elektronicznych uslug
publicznych w Gdyni" wykazala zainstalowanie sprzeta multimedialnego we wszystkich
60 gdynskich placowkach oswiatowych oraz zdecydowana^ popraw? warunkow do
czytelnego wyswietlania obrazow przez projektory.

Kontrola planowa III etapu wykazala znaezn;} popraw? realizacji i wdrazania
w szkolach projektu pn.: „Rozwoj elektronicznych uslug publicznych w Gdyni"
oraz 50-procentowy wzrost liczby placowek szkolnych bez uwag w porownaniu
z wynikami kontroli II etapu.

W szkolach, w ktorych byl brak warunkow lub niedostateczne zapewnienie
czytelnosci obrazu, nastajoila poprawa poprzez badz to zamontowanie ekranow (np. Szkola
Podstawowa nr 6, Szkola Podstawowa nr 23, Zespol Szkol nr 6, Zespol Szkol
Ogolnoksztalc^cych nr 6, Zespol Szkol nr 13, Zespol Szkol Budowlanych, Zespol Szkol
Rzemiosla i Handlu, Technikum Transportowe), bialych rolet (np. Gimnazjum nr 2, Szkola
Podstawowa nr 16) lub bialych tablic (np. Szkola Podstawowa nr 39), bqdz przygotowanie
miejscana scianie lub wykorzystanie drugiej strony mapy (np. Szkola Podstawowa nr 28,
Zespol Szkol Administracyjno-Ekonomicznych, Technikum Transportowe).
W Zespole Szkolnr 10 kontroluj^ca stwierdzila brakprzygotowania warunkowdo czytelnego
wyswietlania obrazowprzez projektory w 11 salach lekcyjnych.

Brak w szkolach sprzetu komputerowego lub multimedialnego wynikaj^cy
z przekazania do naprawy serwisowej wystajril w Gimnazjum nr 11 - 3 projektorow,
w Szkole Podstawowej nr 29 - 1 stacji bazowej; przygotowanie do przekazania: w Szkole
Podstawowej nr 10- 1 tablicy optycznej. W Zespole Szkol Hotelarsko-Gastronomicznych
jest 1 niesprawny monitor, brak zgloszeniado naprawy serwisowej.

W zakresie funkcji pomieszczeh szkolnych w placowkach oswiatowych kontrola
wykazala niezgodnosci z dokumentem pn. Zestawienie oraz lokalizacja i plan rozmieszczenia
sprzetu pianowanego do zakupu w ramachprojektu„Rozwoj elektronicznych uslug
publicznych w Gdyni".
Nalezy zweryfikowac i dokladnie okreslic funkcje pomieszczeh szkolnych
wyszczegolnionych w ponizszej tabeli, dotycz^cych Szkoly Podstawowej nr 20, Szkoly
Podstawowej nr 26, Zespolu Szkol Budowlanych, ZespoluSzkol nr 14, Zespolu Szkolnr 9,
Zespolu Szkol nr 10,Zespolu Szkol nr 7, Zespolu Szkolnr 15, Szkoly Podstawowej nr 13,
Gimnazjum nr 1.

W trakcie przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono braki i uchybienia
w placowkach oswiatowych w realizacji III etapuprojektu. Do podstawowych uchybieh
w kontrolowanychplacowkach oswiatowych zaliczyc nalezy brak zapisu w umowach najmu
o zakazie korzystania ze sprzetu i wyposazenia zakupionego w projekcie, brak oznaczenia lub
niepoprawne oznaczenie sal lekcyjnych i pomieszczeh szkolnychna drzwiach,
niewykorzystywanie stolikowkomputerowych na celeprojektuoraz uzywanie niezgodnie
z przeznaczeniem.

Kolejnym stwierdzonym uchybieniem byl brak linek zabezpieczajacych w zestawach
komputerowych, brak oznakowania sprzetu i stolikow komputerowych naklejkami projektu
lub zuzyte naklejki projektu.

Szczegolowe wyniki kontroli przeprowadzonych w poszczegolnych placowkach
oswiatowych zawarte sa. w protokolachkontroli, ktore stanowia. zalacznik do niniejszego
protokolu.
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L.p Nazwa szkoly Data

kontroli

Stwierdzone braki i uchybienia

Uwagi

Stan tablicy
informacyjno-
pamiqtkowej

1. Szkota Podstawowa nr 34

ul. Cylkowskiego 5
(zal. nr 2-2a)

21.01.2016 r. Brak w szkole komputera przenosnego
(laptopa) w dniu kontroli.
W umowie najmu brak zapisu o zakazie
korzystania ze sprzetu i wyposazenia
zakupionego w projekcie.

Bardzo dobry

2. Gimnazjum nr 4
ul. Okrzei 6

(zal. nr 3)

25.01.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

3. Szkota Podstawowa nr 17

ul. Grabowo 12

(zal. nr 4)

27.01.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

4. Szkola Podstawowa nr 26

ul. Tatrzanska 40

(zal. nr 5)

29.01.2016 r. Kontrola funkcji pomieszczeri -
Pomieszczenie nr 24 jest sala_ lekcyjn^,
w ktorej odbywaja. sie takze zajecia
indywidualne, wyrownawcze, terapii.

Bardzo dobry

5. Szkola Podstawowa nr 21

ul. Jana z Kolna 5

(zal. nr 6-6a)

01.02.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

6. Gimnazjum nr 3
ul. Gospodarska 1
(zal. nr 7-7a)

03.02.2016 r. Niezgodnosc numeru seryjnego stacji
bazowej w pokoju nauczycielskim nr 19
(prawdopodobnie blad pisarski
w Protokole przyjecia pozostalego srodka
trwalego).

Bardzo dobry

7. Szkola Podstawowa nr 20

ul. Starodworcowa 36

(zal. nr 8)

04.02.2016 r. Kontrola funkcji pomieszczeh - swietlica
nr A-10 jest sala. lekcyjn^.
W umowach najmu brak zapisow
o zakazie korzystania ze sprzetu
i wyposazenia zakupionego w projekcie.

Bardzo dobry

8. Zespol Szkol nr 5
ul. Orlowska 27/33

(zal. nr 9)

09.02.2016 r. Niewykorzystywanie stolika
komputerowego w sali lekcyjnej nr 07 na
cele projektu oraz uzywanie niezgodnie
z przeznaczeniem.

Bardzo dobry

9. Zespol Szkol Budowlanych
ul. Tetmajera 65
(zal. nr 10)

11.02.2016 r. Uporz^dkowanie sprzetu komputerowego
i stolikow komputerowych w salach
lekcyjnych nr 1, nr 2 Internat.
Kontrola funkcji pomieszczeh - sala
lekcyjna nr 33 jest pomieszczeniem do
zajec indywidualnych.
Brak oznaczenia sali lekcyjnej nr 31
numerem na drzwiach.

Bardzo dobry

10. Zespol Szkol nr 6
ul. Wroclawska 52

(zal. nr 11-1 la)

12.02.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

11. Zespol Szkol
Ogolnoksztalc^cych nr 4
ul. Plk. Dabka 207

(zal. nr 12)

15.02.2016 r. Brak dokumentacji powykonawczej
w zakresie instalacji teletechnicznej.

Bardzo dobry

12. Zespol Szkol Technicznych
ul. Energetykow 13a
(zal. nr 13)

16.02.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry
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L.p Nazwa szkoly Data

kontroli

Stwierdzone braki i uchybienia

Uwagi

Stan tablicy
informacyjno-
pamiqtkowej

13. Zespol Szkol
Ogolnoksztalc^cych nr 5
ul. Wejherowska 55
(zal. nr 14-14b)

17.02.2016 r. Brak linek zabezpieczajaxych w zestawie
komputerowym w pokoj u pedagoga
i psychologa szkolnego nr 43.
Przeniesienie zestawu komputerowego
wraz ze stolikiem komputerowym
z powodu remontu sali lekcyjnej nr 8 do
sali lekcyjnej nr 7.

Bardzo dobry

14. Zespol Szkol nr 14
ul. Nagietkowa 73
(zal. nr 15)

18.02.2016 r. Kontrola funkcji pomieszczeh - sala
lekcyjna nr 20 jest oznaczonajako
„Pomieszczenie do zajec korekcyjno-
kompensacyjnych i wyrownawczych".
Pokoj nauczycielski nr 16 jest nieopisany,
oznaczony numerem 16A.
Brak linek zabezpieczaj^cych w zestawie
komputerowym w sali lekcyjnej nr 02.

Bardzo dobry

15. Zespol Szkol
Mechanicznych
ul. Morska 79

(zal.nr 16)

19.02.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

16. Zespol Szkol
Ogolnoksztalcacych nr 2
ul. Wolnosci 22b

(zal. nr 17-17a)

22.02.2016 r. Nieczytelne numery lub brak numerow
inwentarzowych stolikow
komputerowych.

Bardzo dobry

17. Zespol Szkol nr 9
ul. Chylohska 227
(zal. nr 18-18b)

23.02.2016 r. Brak w szkole komputera przenosnego
(laptopa) w dniu kontroli.
Uporz^dkowanie sprzetu komputerowego
i stolikow komputerowych w salach
lekcyjnych nr 5A, 10A,15A,17A,200F,
202F zgodnie z deklarowan^ lokalizacja^
Kontrola funkcji pomieszczeh - sala
lekcyjna nr 21C jest pomieszczeniem,
petni^cym funkcje magazynu, w ktorym
nie odbywaj^ sie zajecia edukacyjne.
Uzupelnienie i wymiana zuzytych
naklejek projektu na stolikach
komputerowych.

Bardzo dobry

18. Zespol Szkol
Ogolnoksztalcacych nr 1
ul. Legionow 27
(zal. nr 19)

24.02.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

19. Zespol Szkol nr 10
ul. L. StaffalO

(zal. nr 20-20i)

26.02.2016 r. Niezgodnosc lokalizacji zestawow
komputerowych w salach lekcyjnych
nr361,382,383.
Kontrola funkcji pomieszczeh: Pokoj
zajec indywidualnych nr 253 jest
oznaczony jako „Pokoj socjalny", Pokoj
psychologa nr 364 jest pokojem
nauczania indywidualnego.
Brak przygotowania warunkow do
czytelnego wyswietlania obrazow przez
projektory w salach lekcyjnych nr: 12, 16,
17,19, 20, 21, 231, 243, 252, 362, 388.

Bardzo dobry
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L.p Nazwa szkoly Data

kontroli

Stwierdzone braki i uchybienia

Uwagi

Stan tablicy
informacyjno-
pamiqtkowej

W umowach najmu brak doprecyzowania
o bezwzglednym zakazie korzystania
ze sprzetu i wyposazenia projektu oraz
sankcjach wynikajaxych
z nieprzestrzegania zakazu.

20. Zespol Szkol Chlodniczych
i Elektronicznych
ul. Sambora 48

(zal.nr 21-2 Id)

29.02.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

21. Gimnazjum nr 11
ul. Slowackiego 53
(zal. nr 22-22e)

03.03.2016 r. Brak w szkole komputera przenosnego
(laptopa) w dniu kontroli.
Niewykorzystywanie stolika
komputerowego w sali lekcyjnej nr J2 na
cele projektu oraz uzywanie niezgodnie
z przeznaczeniem.
Brak rzutnikow szerokokatnych w salach
lekcyjnych nr Z7, S2, J6 - przekazanie do
naprawy serwisowej.

Bardzo dobry

22. IX Liceum

Ogolnoksztalc^ce
ul. Zeromskiego 31
(zal. nr 23-23a)

04.03.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

23. Zespol Szkol nr 7
ul. Stawna 4/6

(zal. nr 24)

07.03.2016 r. Kontrola funkcji pomieszczeh - sala
lekcyjna nr 89 jest oznaczona jako
„Swietlica klas pierwszych".

Bardzo dobry

24. V Liceum

Ogolnoksztalcace
ul. Dickmana 14

(zal. nr 25-25a)

08.03.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

25. Zespol Szkol
Ekologicznych
ul. Chyloriska237
(zal. nr 26)

09.03.2016 r. Nieczytelne numery lub brak numerow
inwentarzowych stolikow
komputerowych w salach lekcyjnych
nrlOO, 102, 107, 110, 115, 120. *
Czesc dokumentacji projektu znajduje si?
dodatkowo w pomieszczeniu ksiegowosci
nrll4.

Bardzo dobry

26. Zespol Szkol nr 15
ul. Jowisza 60

(zal. nr 27)

10.03.2016 r. Kontrola funkcji pomieszczeh - sala
lekcyjna nr 9 jest oznaczona jako
„Swietlica".
Uzupelnienie i wymiana zuzytych
naklejek projektu w salach lekcyjnych
nr 5, 6, 24, Pokoj pedagoga, serwerownia,
PPD-1.

Czesc dokumentacji projektu znajduje si?
dodatkowo w pomieszczeniu
ksiegowosci.
Brak w umowach najmu pomieszczeh
szkolnych zapisu o zakazie korzystania
ze sprzetu i wyposazenia zakupionego
w projekcie.

Bardzo dobry

27. Zespol Szkol Hotelarsko -
Gastronomicznych

11.03.2016 r. Niesprawny monitor przeniesiony z sali
lekcyjnej nr 4 do pomieszczenia

Bardzo dobry
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L.p Nazwa szkoly Data

kontroli

Stwierdzone braki i uchybienia

Uwagi

Stan tablicy
informacyjno-
pamkjtkowej

ul. Morska 77

(zal. nr 28)
serwerowni, brak zgloszenia do naprawy
serwisowej.

28. Szkola Podstawowa nr 13

ul. Halicka 8

(zal. nr 29)

14.03.2016 r. Kontrola funkcji pomieszczeh -
pomieszczenie nr 15 do zajec
indywidualnych, wyrownawczych, terapii
jest oznaczone jako „Pracownia
ceramiki".

Brak oznakowania stolikow

komputerowych i Posredniego Punktu
Dystrybucyjnego (PPD-1) naklejkami
projektu.

Bardzo dobry

29. Zespol Wczesnej Edukacji
nr 1

ul. Wiczlihska 33

(zal. nr 30-3 0a)

15.03.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

30. Zespol Szkolno-
Przedszkolny nr 1
ul. Wiczliriska 93

(zal. nr 31-3lb)

15.03.2016 r. Brak w umowach najmu pomieszczeh
szkolnych zapisu o zakazie korzystania
ze sprzetu i wyposazenia zakupionego
w projekcie.
Brak zainstalowania w Pokoj u pedagoga
b.n. punktu elektryczno-logicznego
(PEL).

Bardzo dobry

31. Zespol Szkol
Ogolnoksztalcqcych nr 6
ul. Gen Hallera9

(zal. nr 32)

31.03.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

32. Zespol Szkol Uslugowych
ul. Morska 75

(zal. nr 33)

01.04.2016 r. Brak linek zabezpieczaja.cych w zestawie
komputerowym w sali lekcyjnej nr 44
(warsztat).
Niezgodnosc oznaczenia numerem na
drzwiach pomieszczenia nauczycieli W-F.

Bardzo dobry

33. Kolegium Miejskie
ul. Raduhska 21

(zal. nr 34)

04.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

34. Zespol Szkol Rzemiosla
i Handlu

ul. Smidowicza 49

(zal. nr 35)

05.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

35. Zespol Sportowych Szkol
Ogolnoksztalcacych
ul. Wladyslawa IV 54
(zal. nr 36)

06.04.2016 r. Niezgodnosc lokalizacji stacji bazowych
w salach lekcyjnych nr 49, 109, 210
z deklarowan^ lokalizacja^
Wymiana serwisowa stacji bazowej w sali
lekcyjnej nr 14.
Brak oznaczenia pomieszczenia
serwerowni numerem na drzwiach.

Bardzo dobry

36. Specjalny Osrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2
ul. Energetykow 13
(zal. nr 37)

07.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

37. Gimnazjum nr 2
ul. Wolnosci 25

(zal. nr38)

08.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry



L.p Nazwa szkoly Data

kontroli

Stwierdzone braki i uchybienia

Uwagi

Stan tablicy
informacyjno-
pami^tkowej

38. Szkola Podstawowa nr 35

ul. Uczniowska 1

(zal. nr 39)

11.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

39. Szkola Podstawowa nr 23

ul. Grottgera 19
(zal. nr 40)

12.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

40. I Akademickie Liceum

Ogolnoksztalc^ce
ul. Narcyzowa 6
(zal. nr41)

13.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

41. Szkola Podstawowa nr 29

ul. P. Sciegiennego 8
(zal. nr 42-42b)

14.04.2016 r. Przekazanie do naprawy serwisowej
niesprawnej stacji bazowej
z pomieszczenia nr 10 Swietlica szkolna.
Brak w umowie najmu pomieszczeh
szkolnych zapisu o zakazie korzystania
ze sprzetu i wyposazenia zakupionego
w projekcie.

Bardzo dobry

42. Szkola Podstawowa nr 16

ul. Chabrowa 43

(zal. nr43)

14.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

43. Technikum Transportowe
Al. Zwyciestwa 194
(zal. nr 44)

15.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

44. Zespol Szkol
Administracyjno -
Ekonomicznych
ul. Orlowska 57

(zal. nr 45)

15.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

45. Specjalny Osrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1
ul. Plk.Dabka 277

(zal. nr 46-46b)

18.04.2016 r. Brak dokumentacji projektowej
w zakresie dostawy i instalacji systemu
chiodzenia w serwerowniach.

Bardzo dobry

46. Szkola Podstawowa nr 39

ul. Adm.Unruga 88 a
(zal. nr 47)

18.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

47. VI Liceum

Ogolnoksztalcqce
ul. Kopernika 34
(zal. nr 48)

19.04.2016 r. Przeniesienie zestawu komputerowego
z powodu remontu sali nr 8, Gabinet
pedagogiczno-psychologiczny do pokoju
nauczycielskiego nr 12.

Bardzo dobry

48. Szkola Podstawowa nr 40

ul. Rozewska 33

(zal. nr 49-49b)

19.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

49. IV Liceum

Ogolnoksztalcace
ul. Morska 186

(zal. nr 50)

20.04.2016 r. Brak uwag. Bardzo dobry

50. Szkola Podstawowa nr 10

ul. Morska 192

(zal. nr 51-5la)

21.04.2016 r. Uporz^dkowanie rozmieszczenia
drukarek zgodnie z deklarowana.
lokalizacjq. Poprawne oznaczenie sali
lekcyjnej nr 101 numerem na drzwiach.
Brak tablicy optycznej w sali lekcyjnej nr

Bardzo dobry

/
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Zespol Szkol nr 12
ul. Sucharskiego 10
(zal. nr 52-52a)

Szkola Podstawowa nr 6

ul. Cechowa 22

(zal. nr 53)
Zespol Szkol nr 11
ul. Porebskiego 21
(zal. nr 54-54a)

Szkola Podstawowa nr 33

ul. Godebskiego 8
(zal. nr 55)
Gimnazjum nr 1
ul.lOLutego26
(zal. nr 56)
Zespol Szkol Specjalnych
nrl7

ul. Witomihska 25/27

(zal. nr 57)
Szkola Podstawowa nr 18

ul. Krasickiego 28
(zal.nr 58)
X Liceum Ogolnoksztalcace
ul. Wladyslawa IV 58
(zal. nr 59)
Zespol Szkol nr 13
ul. Chwaszczynska 26
(zal. nr 60)
Szkola Podstawowa nr 28

ul. Zielona 53

(zal. nr 61)

Na tym protokol zakohczono.

Gdynia, 9 maja 2016 roku

Data

kontroli

22.04.2016 r.

22.04.2016 r.

25.04.2016 r.

25.04.2016 r.

26.04.2016 r.

26.04.2016 r.

27.04.2016 r.

27.04.2016 r.

29.04.2016 r.

05.05.2016 r.

Stwierdzone braki i uchybienia
Uwagi

114, niesprawnatablica przygotowana do
przekazaniado naprawy serwisowej.
Brak w szkole komputera przenosnego
(laptopa) w dniu kontroli.
Niewykorzystywanie stolikow
komputerowych w salach lekcyjnych
i pomieszczeniach nr 10, 103, 105, 122,
202, 206, 207 na cele projektu oraz
uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem.
Brak uwag.

Brak w szkole komputera przenosnego
(laptopa) w dniu kontroli.
Brakdokumentacji powykonawczej
w zakresie dostawy i instalacji systemu
chlodzenia w serwerowniach.

Brak uwag.

Kontrola funkcji pomieszczeh - sala
lekcyjna nr 03jest gabinetem pedagoga,
oznaczona jako „Pokoj pedagogiczny".
Brak uwag.

Brak uwag.

Brak uwag.

Brak uwag.

Brak uwag.

Kontrolujaca:

INSPECTOR

mgr Iwona Hebel

Stan tablicy
informacyjno-
pamiqtkovvej

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry


