Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
w powiecie lipnowskim
W okresie wakacyjnym 2017 r. pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie skontrolował ogółem 26 szkół w zakresie
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018. Dyrektorzy 14 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 2017 r. większość placówek przeprowadziła prace remontowo-przygotowawcze,
do których należały: remonty, rozbudowa szkoły, prace konserwatorsko-porządkowe oraz
inne prace.
W 2017 r. 1 szkoła podstawowa prowadziła prace związane z rozbudową szkoły tj.
dobudowano wiatrołap z miejscem na portiernię.
● Na 23 szkoły podstawowe będące w ewidencji skontrolowano 14 placówek, a z 9
placówek informacje pozyskano drogą elektroniczną od dyrektorów szkół.
W 21 szkołach podstawowych przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze.
5 szkół podstawowych przeprowadziło remonty sal dydaktycznych, 2 placówki
wyremontowały blok sportowy, 1 placówka zaplecze sanitarne, 5 placówek
przeprowadziło inne remonty. Nie prowadzono prac remontowych bloku żywieniowego.
Inne prace prowadziło 8 placówek, 21 szkół podstawowych przeprowadziło prace
konserwatorsko - porządkowe. Prac remontowo – przygotowawczych nie prowadziły
natomiast 2 placówki.
● Na 6 gimnazjów znajdujących się w ewidencji PSSE w Lipnie skontrolowano 4 szkoły.
Z 2 placówek informacje pozyskano drogą elektroniczną od Dyrektorów placówek.
W 5 szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze. W 1 placówce
przeprowadzono remont zaplecza sanitarnego. Nie prowadzono remontu sal
dydaktycznych, bloku żywieniowego, bloku sportowego ani innych remontów.
5 gimnazjów przeprowadziło prace konserwatorsko - porządkowe. Innych prac nie
prowadzono. Jedno gimnazjum nie prowadziło prac remontowo-przygotowawczych.
● Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Lipnie, przesłał drogą elektroniczną
informację, że w okresie wakacji 2017 r. w szkole nie prowadzono prac remontowoprzygotowawczych, ponieważ z powodu braku naboru uczniów do szkoły na rok szkolny
2017/2018 funkcjonuje ona tylko do 31.08.2017 r. i z tym dniem zostaje zlikwidowana.
● W 10 zespołach szkół znajdujących się w ewidencji kontrolę przeprowadzono
w 8 placówkach. Dyrektorzy dwóch placówek przesłali informacje na temat
prowadzonych prac drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Prace remontowo przygotowawcze przeprowadziło 9 szkół. Remont sal dydaktycznych przeprowadziły
2 placówki, 1 placówka wyremontowała blok żywieniowy, 2 placówki blok sportowy,
remontu zaplecza sanitarnego nie prowadzono, a inne remonty przeprowadziła 1 szkoła.
W 2 zespołach szkół wykonano inne prace, natomiast w 9 przeprowadzono prace
konserwatorsko - porządkowe. Jeden zespół szkół nie prowadził prac remontowoprzygotowawczych.
■

Ogółem na 40 szkół będących w ewidencji skontrolowano 26 szkół, a z 14 szkół
informacje pozyskano od dyrektorów placówek. 35 szkół prowadziło prace remontowoprzygotowawcze. W 7 placówkach przeprowadzono remonty sal dydaktycznych,

w 4 remont bloku sportowego, w 1 placówce remont bloku żywieniowego, w 2
placówkach remont zaplecza sanitarnego, a w 6 placówkach szkolnych wykonano inne
remonty. W 10 placówkach wykonano inne prace. Prace konserwatorsko-porządkowe
zostały przeprowadzone w 35 placówkach, natomiast 5 szkół nie prowadziło prac
remontowo-przygotowawczych. Jedna placówka prowadziła rozbudowę szkoły.
Podobnie jak w latach ubiegłych zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki.
Przeprowadzone remonty sal dydaktycznych dotyczyły m. in. remontów podłóg w salach
dydaktycznych, wymiany oświetlenia, położenia nowej instalacji elektrycznej i internetowej,
malowania sal lekcyjnych.
Remont bloku sportowego polegał na: remoncie podłogi w sali gimnastycznej
(tj. cyklinowanie, lakierowanie podłogi), wymianie oświetlenia na hali sportowej, malowaniu
sal.
W 1 zespole szkół, w którym decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Lipnie w 2016 r. wyłączono z użytkowania halę widowiskowo-sportową ze względu na zły
stan techniczny budynku z zagrożeniem dla zdrowia i życia osób tam przebywających trwają
prace remontowe/modernizacyjne ww. hali. Prace te zakończyć się mają do listopada 2017 r.
poinformował Dyrektor tejże placówki.
Remont bloku żywieniowego dotyczył remontu kuchni tj. wymiany na nowe płytek ściennych
oraz malowania pomieszczenia kuchni.
Remont zaplecza sanitarnego polegał na urządzeniu w 1 placówce szkolnej WC dla osób
niepełnosprawnych tj. w pomieszczeniu WC położono terakotę ścienną i podłogową,
założono nową armaturę sanitarną, nową stolarkę drzwiową. W drugiej placówce w WC
wymieniono rury kanalizacyjne, przeprowadzono tynkowanie i malowanie ścian w tychże
pomieszczeniach.
Wiele szkół przeprowadziło również inne remonty polegające m. in. na: kapitalnym remoncie
świetlicy szkolnej (tj. wymiana oświetlenia, wymiana podłogi, wymiana grzejników CO,
malowanie pomieszczenia), remoncie korytarzy i klatek schodowych (tynkowanie
i malowanie ścian), remoncie instalacji odgromowej na budynku szkolnym, remoncie
gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ( tj. wymiana rur, wymiana
grzejników CO, wymiana podłogi, malowanie), naprawie zepsutych części orynnowania na
budynku szkolnym, kapitalnym remoncie pokoju nauczycielskiego (wymiana stolarki
okiennej, drzwiowej, wymiana grzejników CO, wymiana podłogi, powiększeniu
pomieszczenia pokoju nauczycielskiego, malowanie pomieszczenia).
Wykonywano również inne prace, do których należały np. prace związane z uzupełnieniem
elewacji zewnętrznej na budynku szkolnym i tynkowaniu komina, miejscowej naprawie
dachu, wymianie zabudowy klatki schodowej na nową, wymianie listew przypodłogowych
i gumolitu w szatni dla uczniów, częściowej wymianie ogrodzenia terenu szkoły na nowe
(dotyczy 2 placówek), rozbudowie parkingu szkolnego, regulacji okien w całym budynku
szkolnym, częściowej wymianie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach szkoły, wymianie na
nową zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku sali gimnastycznej, wymianie grzejników
CO w pokoju nauczycielskim, pokoju wicedyrektora, szatni dla uczniów, naprawie rynien
spustowych.
Przeprowadzone prace konserwatorsko-porządkowe w szkołach polegały na drobnych
naprawach, malowaniu pomieszczeń, pracach porządkowych.

Podsumowanie:
Szkoły w powiecie lipnowskim zostały przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2017/2018. Jedynie jeden zespół szkół, w którym decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lipnie w 2016 r. wyłączono z użytkowania halę widowiskowo-sportową ze
względu na zły stan techniczny budynku z zagrożeniem dla zdrowia i życia osób tam
przebywających nadal prowadzi prace remontowe/modernizacyjne ww. hali. Prace te
zakończyć się mają do listopada 2017 r. poinformował Dyrektor tejże placówki.
Wnioski
Na terenie powiatu lipnowskiego w okresie wakacji 2017 r. przeprowadzono szereg prac
remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych.
Zakres prowadzonych prac był zróżnicowany. Wszystkie przeprowadzone prace remontowoprzygotowawcze przyczyniły się do poprawy warunków sanitarno-higienicznych dla dzieci
i młodzieży przebywających w podległych placówkach.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku
szkolnego 2017/2018 jest zadowalający.
Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 zostanie umieszczona na
stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lipnie.
Informacja na ww. temat zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Lipnie, Urzędów
Miast i Gmin, Urzędów Gmin oraz dyrektorom szkół na terenie powiatu lipnowskiego.

