Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
w powiecie lipnowskim
W okresie wakacyjnym 2016 r. pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie skontrolował ogółem 23 szkoły w zakresie
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017. Dyrektorzy 17 szkół przesłali
drogą elektroniczną lub pisemnie do PPIS w Lipnie informacje na temat prac prowadzonych
w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.
W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz uzyskanych informacji stwierdzono, że w okresie
wakacyjnym 2016 r. większość placówek przeprowadziła prace remontowo-przygotowawcze,
do których należały: remonty, prace konserwatorsko-porządkowe oraz inne prace.
W 2016 r. nie prowadzono prac rozbudowy szkół.
● Na 23 szkoły podstawowe będące w ewidencji skontrolowano 13 placówek, a z 10
placówek informacje pozyskano drogą elektroniczną od dyrektorów szkół.
W 23 szkołach podstawowych przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze.
3 szkoły podstawowe przeprowadziły remonty sal dydaktycznych, 1 placówka
wyremontowała blok sportowy, 1 blok żywieniowy, 2 placówki przeprowadziły inne
remonty. Nie prowadzono prac remontowych zaplecza sanitarnego. Inne prace
prowadziło 8 placówek, 23 szkoły podstawowe przeprowadziły prace konserwatorsko porządkowe.
● Na 7 gimnazjów znajdujących się w ewidencji PSSE w Lipnie skontrolowano 4 szkoły.
W 6 szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze. W 2 placówkach
przeprowadzono remont sal dydaktycznych, dwie placówki przeprowadziły inne remonty.
6 gimnazjów przeprowadziło prace konserwatorsko - porządkowe. Innych prac nie
prowadzono. Jedno gimnazjum nie prowadziło prac remontowo-przygotowawczych.
● I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Lipnie, przesłało drogą elektroniczną informację,
że w okresie wakacji 2016 r. w szkole nie prowadzono prac remontowoprzygotowawczych.
● W 9 zespołach szkół znajdujących się w ewidencji kontrolę przeprowadzono
w 6 placówkach. Dyrektorzy trzech placówek przesłali informacje na temat
prowadzonych prac drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Prace remontowo przygotowawcze przeprowadziło 7 szkół. Remont sal dydaktycznych przeprowadziły
2 placówki, 1 placówka wyremontowała blok żywieniowy, 1 placówka blok sportowy,
remontu zaplecza sanitarnego nie prowadzono, a inne remonty przeprowadziły 2 szkoły.
W 1 zespole szkół wykonano inne prace, natomiast w 7 przeprowadzono prace
konserwatorsko - porządkowe. Dwa zespoły szkół nie prowadziły prac remontowoprzygotowawczych.
■

Ogółem na 40 szkół będących w ewidencji skontrolowano 23 szkoły, a z 17 szkół
informacje pozyskano od dyrektorów placówek. 36 szkół prowadziło prace remontowoprzygotowawcze. W 7 placówkach przeprowadzono remonty sal dydaktycznych,
w 2 remont bloku sportowego, w 2 placówkach remont bloku żywieniowego, remontu
zaplecza sanitarnego nie prowadzono, a w 6 placówkach szkolnych wykonano inne
remonty. W 9 placówkach wykonano inne prace. Prace konserwatorsko-porządkowe
zostały przeprowadzone w 36 placówkach, natomiast cztery szkoły nie prowadziły
prac remontowo-przygotowawczych.

Podobnie jak w latach ubiegłych zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki.
Przeprowadzone remonty sal dydaktycznych dotyczyły m. in. remontów podłóg w salach
dydaktycznych, wymiany na nową stolarki drzwiowej, wymiany oświetlenia i zwiększenia
ilości punktów świetlnych, wymiany umywalek na nowe w salach dydaktycznych, malowania
sal lekcyjnych.
Remont bloku sportowego polegał na: remoncie podłogi w sali gimnastycznej
(tj. cyklinowanie, lakierowanie, malowanie linii), remoncie pokoju dla nauczycieli
wychowania fizycznego (położenie nowej podłogi, malowanie pomieszczenia, montaż
nowych mebli), w łazienkach przy sali gimnastycznej wymiana sedesów na nowe, malowanie
pomieszczeń bloku sportowego (tj. sanitariatów , przebieralni dla uczniów, korytarza przy sali
gimnastycznej).
Remont bloku żywieniowego dotyczył remontu stołówek szkolnych i kuchni tj. wymiany
podłogi na nową w stołówce szkolnej, wymiany kratek ściekowych w kuchni, pracach
tynkarsko-malarskich pomieszczeń i położeniu nowej gładzi na ścianach, wymiany lamp
oświetleniowych , malowaniu pomieszczeń kuchennych.
Wiele szkół przeprowadziło również inne remonty polegające m. in. na: wymianie na nową
instalacji elektrycznej (tj. wyprowadzenie nowego pionu, wymiana przewodów
elektrycznych, włączników, lamp oświetleniowych, rozprowadzenie internetu w salach
dydaktycznych), wymianie podłóg w pokoju nauczycielskim, sekretariatach szkół, gabinetach
dyrektorów, remoncie klatki schodowej ( tj. wykonano prace tynkarsko – malarskie
i położono ozdobny tynk na ścianach), remoncie dachu nad wejściem do hali sportowej,
remoncie pomieszczenia dla księgowej, pomieszczenia do rewalidacji (tj. wymiana podłóg,
malowanie pomieszczeń, montaż nowych mebli).
Wykonywano również inne prace, do których należały np. prace związane z naprawą
ogrodzenia terenu szkoły, częściowej wymiany na nowe ogrodzenia terenu szkoły,
czyszczenia rynien, czyszczenia i malowania balustrad tarasowych, wymiany na nową
zabudowy klatki schodowej, położenia płytek ściennych przy drzwiach wejściowych
do szkoły, wymiany lamp oświetleniowych w korytarzu szkolnym, wymiany stolarki okiennej
i parapetów zewnętrznych (łącznie 6 sztuk), położenia wykładziny typu Gamrat
w pomieszczeniach świetlicy i biblioteki szkolnej, budowy parkingu przy szkole polegającej
na wymianie starych krawężników i płytek na kostkę brukową, utwardzenia części terenu
szkoły poprzez położenie kostki brukowej (dotyczy 2 placówek)), ocieplenia ściany frontowej
budynku sali gimnastycznej (dotyczy 1 placówki).
Przeprowadzone prace konserwatorsko-porządkowe w szkołach polegały na drobnych
naprawach, malowaniu pomieszczeń, pracach porządkowych.
Podsumowanie:
Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017 zostało przygotowanych:
● 23 szkoły podstawowe
●

7 gimnazjów

●

1 liceum ogólnokształcące

●

9 zespołów szkół

Wnioski
Na terenie powiatu lipnowskiego w okresie wakacyjnym 2016 r. przeprowadzono szereg
prac remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych.
Organy prowadzące szkoły jak i dyrektorzy szkół dokładają wszelkich starań, aby warunki
sanitarno-higieniczne w podległych placówkach ulegały poprawie.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku
szkolnego 2016/2017 jest zadowalający.

