Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w drugiej połowie
sierpnia 2012 r. oceniono przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2012/2013 funkcjonujących na terenie powiatu lipnowskiego.
Ogółem na 44 szkoły będące w ewidencji skontrolowano 43 szkoły (tj. 97,7%), a z jednej
szkoły informacje pozyskano od dyrektora placówki. 43 szkoły prowadziły prace
remontowo- przygotowawcze. W 5 placówkach przeprowadzono remonty sal dydaktycznych,
w 3 remont bloku sportowego, w 2 placówkach remont bloku żywieniowego i remont
zaplecza sanitarnego, a w 9 placówkach wykonano inne remonty. W 11 placówkach
wykonano inne prace. W 43 placówkach przeprowadzono prace konserwatorsko-porządkowe.
Zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki. Przeprowadzone remonty sal dydaktycznych
dotyczyły m. in. wymiany instalacji elektrycznej na nową, prac tynkarsko-malarskich ścian
i sufitów, wymiany podłóg na nowe. Remonty bloku sportowego polegały na cyklinowaniu
i lakierowaniu podłogi, pracach tynkarsko-malarskich w przebieralniach dla uczniów,
malowaniu ścian i sufitu w sali gimnastycznej, wymianie podłóg na nowe w przebieralni dla
uczniów. Przeprowadzono również kapitalny remont zaplecza sanitarnego w dwóch zespołach
szkół polegający na wymianie na nową terakoty ściennej i podłogowej, wymianie stolarki
drzwiowej, białego montażu ( tj. wszystkich umywalek, sedesów, pisuarów). Wiele szkół
przeprowadziło również inne remonty polegające m. in. na wymianie na nową stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku szkolnym, remoncie podłóg w korytarzach szkół, remoncie
pokrycia dachowego, remoncie szatni szkolnej, remoncie schodów wejściowych
do szkoły, klatki schodowej, wymianie instalacji elektrycznej w części budynku.
Wykonywano również inne prace, do których należały np. częściowa wymiana ogrodzenia
terenu szkół, położenie kostki brukowej przed szkołą, termomodernizacja i malowanie
elewacji szkół, wymiana grzejników i pieców CO.
Przeprowadzone prace konserwatorsko-porządkowe w szkołach polegały na drobnych
naprawach, malowaniu pomieszczeń, pracach porządkowych.
Podsumowanie:
Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013 zostało przygotowanych:
● 26 szkół podstawowych
● 9 gimnazjów
● 1 liceum ogólnokształcące
● 7 zespołów szkół
W 1 placówce zespołu szkół prowadzone są nadal prace polegające na termomodernizacji
budynku szkolnego, które zakończyć się mają do dnia 30.11.2012 r. jak poinformowała Pani
Dyrektor. Prace prowadzone są na zewnątrz budynku szkolnego. Teren prowadzenia prac
zabezpieczony jest przed dostępem uczniów i oznakowany. Z informacji uzyskanych od
Dyrektora placówki, szkoła pozyskała na ten cel fundusze unijne, a termin prowadzenia prac
wynika z ustaleń projektowych. Prace remontowe wewnątrz budynku szkolnego zostały
zakończone.

