
Roczny plan pracy inspektora SIP 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 

w roku szkol. 2014/2015 
 
Podstawa prawna: 
-  ustawa  z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy ( Dz. U. nr 35 poz. 163 z 1983 r. 

- wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 13 marca 2001 w sprawie działalności ZNP w dziedzinie 

społecznej inspekcji pracy - dotyczy wyłącznie struktur ZNP. 

 

Lp. Zakres pracy Sposoby realizacji Termin reali-
zacji 

Uwagi 

1.  Wizytacja w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 15 wspólnie   
z Dyrektorem w celu stwier-
dzenia faktycznego stanu BHP 
jednostki oświatowej. 

 Kontrola pomieszczeo szkol-
nych pod względem porządku, 
czystości, estetyki i kultury 
miejsca pracy. 

 Sprawdzenie stanu techniczne-
go obiektu po realizacji planu 
remontów na terenie obiektu 
szkolnego. 

oględziny po-
mieszczeo szkol-

nych i terenu przy-
ległego placówce 

 

 
SIERPIEŃ 

2014 

 

2.  Kontrola wyposażenia apteczek 
w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy, tablic informacyjnych  
oraz uprawnieo pracowników 
przeszkolonych do jej udziela-
nia. 

 Opracowanie sprawozdania z 
działalności sip w szkole za III 
kwartał roku 2014. 

Sprawdzenie wy-
posażenia apte-
czek 
 
 
Przygotowanie 
sprawozdania 

 
WRZESIEŃ 

2014 

 

3.  Kontrola sprawności technicz-
nej kotłowni i urządzeo cen-
tralnego ogrzewania oraz 
uprawnieo kwalifikacyjnych 
osób obsługujących. 

 Aktualizowanie instrukcji tech-
niczno- ruchowych, obsługi 
urządzeo znajdujących się w 
placówce oraz instrukcji BHP. 

Sprawdzenie urzą-
dzeo przed rozpo-
częciem sezonu 
grzewczego 
Kontrola instrukcji 

 
PAŹDZIERNIK 

2014 

 



4.  Kontrola dyżurów nauczycieli 
oraz zachowania się uczniów w 
czasie przerw. 

 Analiza wypadkowości dzieci i 
młodzieży celem zapewnienia 
im bezpieczeostwa w szkole. 

Obserwacja 
Analiza dokumen-
tacji powypadko-
wych 

 
LISTOPAD 

2014 

 

5.  Przestrzeganie  norm ergono-
micznych na stanowiskach 
komputerowych w szkole. 

 Opracowanie sprawozdania       
z działalności sip w szkole za IV 
kwartał roku 2014. 

Kontrola stanowisk 
pracy z kompute-
rem 
Przygotowanie 
sprawozdania 

 
GRUDZIEŃ 

2014 

 

6.  Podsumowanie analizy wypad-
kowości dzieci i młodzieży  za I 
półrocze nauki w roku szkol. 
2014/2015. Podjęcie stosow-
nych działao w celu eliminacji 
zagrożeo. 

  

Ułożenie planu 
pracy z uwzględ-
nieniem zasad 
funkcjonowania 
placówki w tym 
obszarze działao 

STYCZEŃ 
2015 

 

7.  Uaktualnienie danych dotyczą-
cych społecznej inspekcji pracy  
 

 Opracowanie  planu pracy 
 owłecznego inspektora pracy. 

 
 

Analiza przepisów 
prawa pracy 

Ułożenie planu 
pracy z uwzględ-
nieniem zasad 
funkcjonowania 
placówki w tym 
obszarze działao 

LUTY 
2015 

 

8.  Sprawdzenie aktualności badao 
i pomiarów instalacji elektrycz-
nej, butli gazowej  i  owy i wej. 

  Analiza stanu ciągów komuni-
kacyjnych pieszych i dróg na te-
renie szkoły. 

 Kontrola sprawności technicz-
nej urządzeo sanitarnych w 
szkole. 

 Opracowanie sprawozdania z 
działalności sip w szkole za I 
kwartał roku 2015 

Kontrola doku-
mentacji badao 
technicznych insta-
lacji , ciągów ko-
munikacyjnych 
oraz oględziny sta-
nu urządzeo sani-
tarnych 
Przygotowanie 
sprawozdania  

 
MARZEC 

2015 

 

9.  Kontrola przestrzegania przepi-
sów i zasad BHP.  

 Kontrola wstępnych, podsta-
wowych i okresowych szkoleo 
pracowników w zakresie BHP. 

 Kontrola gospodarki odzieżą 
roboczą i ochronną oraz środ-

Sprawdzenie prze-
strzegania regula-
minów szkolnych 

 
Rozmowa 

z dyr. Zespołu 

 

KWIECIEŃ 

2015 

 



kami czystości. 

10.  Kontrola zasad i warunków wy-
dawania napojów i posiłków 
uczniom. 

 Kontrola stanu technicznego 
przyrządów sportowych, na-
rzędzi i przyborów 
 owy i stawanych przez uczniów. 

Sprawdzenie wa-
runków pracy w 
kuchni, stołówce  

w ZSP15 w Rybniku 

Oględziny wyposa-
żenia szko-
ły/przedszkola, 
rozmowy z nauczy-
cielami, prac.AiO  

 

MAJ 
2015 

 

11.  Analiza wypadków w szkole i 
zachorowao pracowników na 
choroby zawodowe. 

 Śledzenie i aktualizowanie 
przepisów prawa pracy oraz 
prawa oświatowego. 

 Opracowanie sprawozdania z 
działalności sip w szkole za II 
kwartał roku 2015. 

Analiza dokumen-
tacji 

Analiza 
 owy izowanych 
aktów prawnych 

Przygotowanie 
sprawozdania 

 

CZERWIEC 
2015 

 

UWAGA 

1. W planie pracy sip nie ujęto działao, w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy 
lub wypadku dzieci przebywających w placówce. Udział w dochodzeniu powy-
padkowym należy do podstawowych obowiązków sip. 

2. Rozmowy z pracownikami szkoły oraz z uczniami prowadzone będą na bieżąco – 
w zależności od potrzeb. 

  Przyjęłam do wiadomości: mgr  Anna  Kasperska 
                                               (społeczny inspektor pracy) 

 
 
 
 
 

Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/2014/2015 z dn. 12.09.2014r. 

 
 
 
 
 
 
 
 


