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Tadeusz Biliński

Państwowy Powiatowy lnspektor

Sanitamy w   Ostrowie wlkp.

W     załączeniu     przesyłam     wystąpienie     pokontrolne     z     kontroli     problemowej

przeprowadzonej w dniu  18.03.2015r. w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SpmwDZAłĄCEd

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ 0DDZIAŁ OSWIATY ZDROWOTNEJ I
PROMOCJI ZDROWIA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO -

EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO -
EPIDEMIOLOGICZNEJ   W OSTROWIE WLKP. PL.STEFANA ROWIŃSKIEGO 3 ,

63-400 0STRÓW WLKP.
adres PSSE

E=

1. Data kontroli:    18.03.2015

2.Znakpisma:     OZ.1611.1.2015

3.Kontrolowana    komórka    organizacyjna    PSSE:        Stanowisko    Pracy    ds.    Oświaty

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

3.1.  Imię,  nazwisko  i  stanowisko  slużbowe  osoby/  osób  przeprowadzających  kontro]ę

zgodnie z upoważnieniem WPWIS -upoważnienie nr  1/2015  z dnia   10.03.2015

Renata  Ślendak  -  młodszy  asystent  w  Oddziale  Oświaty  Zdrowotnej  i  Promocji  Zdrowia

WSSE w Poznaniu

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udzia[ w kontroli ze strony PSSE w Ostrowie

W]kp.:

Grażyna  Komaszewska    -  młodszy  asystent  ds.  Oświaty  Zdrowotnej  i  Promocji  Zdrowia,

Katarzyna Marczak -młodszy asystent ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

4.    Zakres    kontroli:    realizacja    programów    profilaktyki    palenia    tytoniu    dla    dzieci

przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych pt. „Czyste powietrze wokół nas" i   „Nie pal

przy mie, proszę".
Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. -18.03.2015r.

5. Wyniki kontroli

5.1.  Ocena  skontrolowanej  dzialalności,  ze  wskazaniem  ustaleń,  na  których  zostala

Oparta:

Program „Nie pa[ pizy mnie, proszę" i „Czyste powietHe wokól nas"
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Oceny  dokonano  za okres  01.01.2014-18.03.2015.  Działania w poszczególnych programach

odbywały  się  zgodnie  z  hamonogramem.  W  dokumentacji  znajdują  się  protokoły,  listy

obecności,  kwestionariusze  sprawozdania  koordynatorów  szkolnych,  kwestionariusze  ankiet

i   ich   opracowania,   które   odzwierciedlają   przeprowadzone   działania.   Pani   Grażyna

Komaszewska i Pani Katarzyna Marczak opracowywały infomacje nt. programów, które na

bieżąco zamieszczały na  stronach  intemetowych  PSSE w Ostrowie Wlkp.

Z  uzyskanych  infomacji  i  analizy  dokumentów  wynika,  że  programy  są  realizowane

w sposób prawidłowy, zgodny z założeniami i zaleceniami koordynatora wojewódzkiego.

W  zakresie  realizacji  profilaktyki  palenia  tytoniu  współpracowano  z  kadrą  pedagogiczną

przedszkoli i szkół podstawowych Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu.

W ramach programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawo\`?.ch ..Nie pal

przy  mnie,  proszę"  odbyły  się  4  narady  dla  41  osób,  w  których  uczestniczyli    pedagodzy

z przedszkoli i szkół podstawowych z Ostrowa Wlkp. i powiatu. Ogółem w programie u'zięło

udział 36 szkół podstawowych z 64  szkół w powiecie (56,2 %), działaniami na t}.m poziomie

objęto 2040 uczniów z klas 1-111 (43 % ogólnej liczby uczniów).

Program  „Czyste powietrze wokół nas" objął swoim zasięgiem 24 przedszkoli i 17 oddziałów

przedszkolnych  (52,3%  ogółu  placówek).  W  programie  uczestniczyło  ogółem  1495  dzieci.

Zorganizowano 9 narad dla 47 osób, w których uczestniczyli  pedagodzy z przedszkoli i szkół

podstawowych z Ostrowa Wlkp.  i powiatu.

W placówkach szkolnych realizujących program pt. „Nie pal przy imie, proszę" zrealizowano

s  wizytacji  (  zgodnie  z  planem  ).  W  placówkach  przedszkolnych  w  programie  „Czyste

powietrze   wokół   nas"   przeprowadzono   14   wizytacji   (   zgodnie   z  planem   ).   Programy

rozszerzone  zostały  o  dodatkowe  działania:  zajęcia  warsztatowe,  konkursy,  wystawy  prac

plastycznych,  przedstawienia  aftystyczne,   imprezy  środowiskowe.   Programy  cieszyły  się

dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców, którzy chętnie włączali się w ich realizację.

Panie  Grażyna  Komaszewska  i  Pani  Katarzyna  Marczak    prowadziły  wszystkie  działania

z  zakresu   profilaktyki  palenia  tytoniu  w  sposób  uporządkowany  i  przemyślany,  osobiście

włączając   się   w   realizację   poszczególnych   przedsięwzięć   w   placówkach   (   konkusy,

przemarsze).  Posiadają  bardzo  dobre  przygotowanie  merytoryczne  z  zakresu  szkodliwości

palenia  tytoniu  oraz  duże  umiejętności  organizacyjne,  które  sprawiają  że  realizacja  wyżej

wymienionych     programów     przebiega      w      sposób     profesjonalny.      Z      wszystkich

przeprowadzonych działań prowadzona j est szczegółowa dokumentacj a.
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5.2. Zakres, ptzyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5.3.   Zalecenia  ]ub  wnioski  dotyczące  usunięcia   nieprawid]owości  lub   usprawnienia

funkcjonowania PSSE:

Nie wdano zaleceń.

5.4.  Ocena wskazująca  na  niezasadność  zajmowania  stanowiska  lub  pelnienia  funkcji

przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawid]owości:

Nie stwierdzono.

E=

E=

Infomację   o   wykonaniu   zaleceń   lub   wykorzystaniu   wniosków,   a   także   o   podjętych

działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w teminie* ** do ...-... od daty

otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie  pokontrolne   sporządzono   w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden

egzemplarz dla PPIS w Ostrowie Wlkp., drugi dla WPWIS.

Vi'' toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od  ...-..... do  ...-......

?  4    04   1815

*  -niepotrzebne skreślić
** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
*** temin ustala WPWIS


