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                                                                                                                    Poznań, 5.11.2021r.  

  

   

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI  

PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ* PRZEPROWADZONEJ   

PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI, MŁODZIEŻY I PROMOCJI ZDROWIA   

  WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNEJ W TURKU 

UL. UNIEJOWSKA 1A, 62-700 TUREK  

  

  

  

1. Data kontroli: 08.10.2021r.  

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.6.2021  

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia.  

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę 

zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 27/2021 z dnia 05.10.2021r.:  

XXX – starszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia WSSE w 

Poznaniu.  

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE  w Turku:   

XXX – starszy asystent w Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.   

XXX - asystent w Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.   

4. Zakres kontroli: Znajomość zagadnień merytorycznych i organizacyjnych wynikających z 

realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, programu 

przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” oraz konkursu „Palić, 

nie palić – oto jest pytanie?”.  

5. Wyniki kontroli  

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których 

została oparta:  

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli***:  

1. Pozytywnie  

2. Pozytywnie z uchybieniami  

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości  

4. Negatywnie  

ocenia się działalność PSSE w Turku w kontrolowanym zakresie.  
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Oceny dokonano za okres 01.09.2019r.– 07.10.2021r. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej 

i Promocji Zdrowia współpracują z dyrektorami i kadrą pedagogiczną przedszkoli i szkół 

powiatu tureckiego w zakresie realizacji programów profilaktyki palenia tytoniu.   

 Inauguracja kolejnych edycji programów „Bieg po zdrowie” oraz „Czyste powietrze wokół 

nas” odbywa się corocznie podczas narady dla ich szkolnych koordynatorów. Zostali oni 

poinformowani pisemnie o planowanej realizacji programów w poszczególnych edycjach.  

Udział koordynatorów w naradach był równocześnie potwierdzeniem przystąpienia 

reprezentowanej przez nich placówki do realizacji programu. Dokumentacja narad zawiera 

dokumenty przewidziane przez procedurę: zaproszenia, programy narad, listy obecności oraz 

protokoły z narad.    

Program „Bieg po zdrowie” został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi.  W roku 

szkolnym 2019/2020 do udziału w programie zaproszono dzieci z klas VI z 18 szkół 

podstawowych powiatu. Pozyskano zgody na jego realizację oraz uzyskano informację o liczbie 

dzieci, które zostaną objęte edukacją. Na podstawie sprawozdań ze szkół wypełniono 

kwestionariusz dla powiatowego koordynatora programu, który przesłano do WSSE w Poznaniu. 

W IV edycji programu wzięło udział 274 uczniów z 18 szkół podstawowych oraz 265 rodziców.   

W roku szkolnym 2020/2021 udział w programie zadeklarowało 17 szkół podstawowych. 

Po przeanalizowaniu sprawozdań ze szkół przygotowano i przesłano do WSSE w Poznaniu 

kwestionariusz dla powiatowego koordynatora programu. Według uzyskanych informacji 

edukacja w ramach programu odbywała się w większości podczas nauczania zdalnego. W V 

edycji programu wzięło udział 552 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz 454 rodziców.  

Dokumentacja programu zawiera pisma z WSSE, pisma do szkół, arkusze zbiorcze, 

informacje z realizacji zadania, rozdzielniki materiałów edukacyjnych, a także sprawozdania z 

realizacji programu ze szkół oraz zbiorcze z całego powiatu. W okresie objętym kontrolą 

przeprowadzono 7 wizytacji programu (5 w roku szkolnym 2019/2020, 2 w roku szkolnym 

2020/2021). Podczas wizytacji oceniono sposób realizacji programu w placówkach.  

Program „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest w przedszkolach i szkołach 

podstawowych powiatu tureckiego zgodnie z założeniami.   

Do udziału w programie „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2019/2020 

zgłoszonych zostało 21 przedszkoli oraz 22 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 

Edukacją objęto 1238 dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz 832 rodziców.   
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Natomiast  w roku szkolnym 2020/2021 w programie wzięło udział 20 przedszkoli oraz 

22 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Działaniami na poziomie powiatowym 

objęto 1398 dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

777 rodziców.   

Dokumentacja programu zawiera pisma z WSSE w Poznaniu, pisma do szkół i 

przedszkoli, arkusze zbiorcze, kwestionariusze dla przedszkolnych realizatorów programu, 

rozdzielniki materiałów, sprawozdania.  

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, w celu wzmocnienia 

działań podejmowanych w ramach programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste 

powietrze wokół nas” przeprowadzili w dniu 25.05.2021r. w Przedszkolu Samorządowym nr 7 

w Turku pogadankę dla dzieci 6 – letnich pt.: „Co i dlaczego dymi? Dlaczego musimy dbać o 

czyste powietrze?”. Podczas spotkania dzieci wykonały prace plastyczne oraz otrzymały 

odblaski z logo programu.  

W okresie objętym kontrolą zaplanowano i przeprowadzono 18 wizytacji (8 w roku 

szkolnym 2019/20 oraz 10 w roku szkolnym 2020/21) w placówkach realizujących program. 

Podczas wizytacji dokonano oceny sposobu realizacji programu w placówkach, współpracy z 

partnerami oraz metod realizacji programu.   

Konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” na terenie powiatu tureckiego 

zrealizowano zgodnie z wytycznymi i harmonogramem w edycjach 2020 i 2021.   

Regulamin konkursu na apel w lutym 2020 roku rozpropagowano wśród 32 placówek. 

W związku z wystąpieniem epidemii SARS–CoV–2 oraz wprowadzeniem nauki zdalnej w 

szkołach w marcu 2020 roku nastąpiło zawieszenie konkursu przez organizatora - Wojewódzką 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, który został wznowiony we wrześniu 2020r. 

W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 164 uczniów (25%) z 14 szkół podstawowych 

powiatu (48%). Na etap powiatowy nadesłano 14 prac, spośród których komisja konkursowa 

zwołana w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku wyłoniła zwycięzców. 

Praca laureata I miejsca została przekazana do WSSE w Poznaniu do etapu wojewódzkiego. 

Zorganizowano podsumowanie etapu powiatowego konkursu, zakupiono nagrody dla 

zwycięzców ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Turku, przygotowano 

dyplomy, pokwitowania i podziękowania dla opiekunów.  

W 2021 roku regulamin konkursu na prezentację multimedialną przekazano do 27 szkół 

podstawowych, w których funkcjonują klasy V. Udział w etapie szkolnym konkursu zgłosiło 
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51 uczniów (35%) z 10 placówek (37%). Spośród 10 prac nadesłanych na etap powiatowy 

komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców I, II i III miejsca oraz wyróżnionych. Pracę laureata 

I miejsca przesłano do etapu wojewódzkiego konkursu. Podsumowano etap powiatowy 

konkursu, zakupiono nagrody dla zwycięzców ze środków finansowych Starostwa 

Powiatowego w Turku, przygotowano dyplomy, pokwitowania i podziękowania dla 

opiekunów.  

Dokumentacja konkursów zawiera pisma z WSSE w Poznaniu, pisma do szkół, prace 

przekazane na etap powiatowy, protokoły z narad komisji konkursowych, informacje z 

realizacji zadania, dyplomy, pokwitowania nagród.  

Działania z zakresu kontrolowanych programów prowadzone są w sposób prawidłowy, 

zgodny z założeniami i zaleceniami wojewódzkiego koordynatora. Pracownicy Sekcji Oświaty 

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia utrzymują kontakty z przedstawicielami placówek 

przedszkolnych i szkolnych, w celu realizacji programów realizowanych w środowisku. 

Głównymi odbiorcami działań są kadra pedagogiczna szkół i pielęgniarki środowiska 

szkolnego, a także dzieci i młodzież. Przeprowadzenie działań potwierdza dokumentacja 

opisowa i fotograficzna, odzwierciedlająca podejmowane. Obrazują je również informacje 

zamieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w 

Turku.   

  

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:  

Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

  

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia 

funkcjonowania PSSE:  

Nie dotyczy  

  

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji 

przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:  

Nie dotyczy  
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Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach 

lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do - od daty otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego.   

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla PPIS w Turku, drugi dla WPWIS.  

  

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 

- do -  

  

  

  

………………………………            
          data, podpis WPWIS  

  

  

  

  

  

  

* - niepotrzebne skreślić  
** wpisać właściwą komórkę organizacyjną  
*** właściwe podkreślić i uzasadnić   
**** termin ustala WPWIS  

  


