Informacja nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
w powiecie lipnowskim
W okresie wakacyjnym 2018 r. pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie skontrolował ogółem 20 szkół w zakresie
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019. Dyrektorzy 15 szkół przesłali
drogą elektroniczną lub pisemnie do PPIS w Lipnie informacje na temat prac prowadzonych
w placówkach przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz pozyskanych informacji stwierdzono, że
w okresie wakacyjnym 2018 r. większość placówek przeprowadziła prace remontowoprzygotowawcze, do których należały: remonty, prace konserwatorsko-porządkowe oraz inne
prace.
W 2018 r. żadna ze szkół nie prowadziła prac związanych z jej rozbudową.
● Na 26 szkół podstawowych skontrolowano 14 placówek, a z 12 placówek informacje
pozyskano drogą elektroniczną od Dyrektorów szkół. W 25 szkołach podstawowych
przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze. 7 szkół podstawowych
przeprowadziło remonty sal dydaktycznych, 3 szkoły przeprowadziły remont bloku
żywieniowego, 4 placówki wyremontowały blok sportowy, 1 placówka zaplecze sanitarne,
5 placówek przeprowadziło inne remonty.
Inne prace prowadziło 12 placówek,
25 szkół podstawowych przeprowadziło prace konserwatorsko - porządkowe.
Prac remontowo – przygotowawczych nie prowadziła natomiast 1 placówka.
●

Na 2 gimnazja znajdujące się w ewidencji PSSE w Lipnie skontrolowano 2 szkoły.
W 2 szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze. W 1 placówce
przeprowadzono remont zaplecza sanitarnego. Nie prowadzono remontu sal
dydaktycznych, bloku żywieniowego, bloku sportowego ani innych remontów.
2 gimnazja przeprowadziły prace konserwatorsko - porządkowe. Dwie szkoły prowadziły
również inne prace.

● W 7 zespołach szkół znajdujących się w ewidencji kontrolę przeprowadzono
w 4 placówkach. Dyrektorzy trzech placówek przesłali informacje na temat
prowadzonych prac drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Prace remontowo przygotowawcze przeprowadziło 6 szkół. Remont sal dydaktycznych przeprowadziła
1 placówka. Nie prowadzono natomiast remontu bloku żywieniowego, bloku sportowego,
remontu zaplecza sanitarnego ani innych remontów. W 3 zespołach szkół wykonano inne
prace, natomiast w 6 przeprowadzono prace konserwatorsko - porządkowe. Jeden zespół
szkół nie prowadził prac remontowo - przygotowawczych.
■

Ogółem na 35 szkół będących w ewidencji skontrolowano 20 szkół, a z 15 szkół
informacje pozyskano od Dyrektorów placówek.
33 szkoły prowadziły prace
remontowo - przygotowawcze. W 8 placówkach przeprowadzono remonty sal
dydaktycznych, w 3 remont bloku żywieniowego, w 4 remont bloku sportowego,
w 2 placówkach remont zaplecza sanitarnego, a w 5 placówkach szkolnych wykonano
inne remonty. W 17 placówkach wykonano inne prace. Prace konserwatorskoporządkowe zostały przeprowadzone w 33 placówkach, natomiast 2 szkoły nie
prowadziły prac remontowo-przygotowawczych.

Podobnie jak w latach ubiegłych zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki.
Przeprowadzone remonty sal dydaktycznych dotyczyły m. in. wymiany stolarki drzwiowej na

nową, cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg, malowaniu pomieszczeń sal dydaktycznych,
wymianie na nowe przewodów elektrycznych i lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych,
wymianie podłóg na nowe (panele szwedzkie), wymianie grzejników CO, wymianie na nowe
umywalek w klasach oraz montażu umywalki z bieżącą wodą ciepłą i zimną w klasie,
powiększeniu i wymianie okien, cekolowaniu ścian.
Remont bloku sportowego polegał na: wymianie stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej,
wymianie grzejników CO w sali gimnastycznej, wymianie przewodów elektrycznych i lamp
oświetleniowych na nowe, malowaniu sali gimnastycznej, remoncie murawy boiska tj.
wymianie sztucznej nawierzchni boiska szkolnego, urządzeniu boiska wielofunkcyjnego
do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę z nowym wyposażeniem w bramki do gry oraz
siatki zabezpieczające przed wypadnięciem piłki poza teren boiska.
Remont bloku żywieniowego dotyczył kapitalnego remontu kuchni tj. przebudowy kuchni
z pieca węglowego na urządzenia nowej generacji, przebudowie pomieszczeń wg projektu
inwestycyjnego, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie na nowe płytek ściennych oraz
podłogowych, remoncie sanitariatów dla obsługi kuchni, wymianie grzejników CO, wymianie
oświetlenia na nowe, malowaniu stołówek szkolnych oraz malowaniu pomieszczeń bloku
żywieniowego.
Remont zaplecza sanitarnego polegał na wymianie na nową terakoty ściennej i podłogowej,
założeniu nowej armatury sanitarnej, nowej stolarki drzwiowej. W jednej z placówek
dokonano również montażu kabiny prysznicowej, przeprowadzono tynkowanie i malowanie
ścian w tychże pomieszczeniach.
Wiele szkół przeprowadziło również inne remonty polegające m. in. na: pracach tynkarskich
i malarskich klatki schodowej w budynku szkolnym, remoncie schodów na zewnątrz budynku
szkolnego (nowa kostka brukowa), wymianie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach piwnicy
w szkole, modernizacji CO, wymianie pieców grzewczych oraz pompy wodnej, remoncie
szatni szkolnej tj. wymianie grzejnika CO, wymianie lamp oświetleniowych, malowaniu
pomieszczenia szatni dla uczniów, wymianie grzejników CO i lamp oświetleniowych
w pokoju nauczycielskim oraz malowaniu pokoju nauczycielskiego.
Wykonywano również inne prace, do których należały np. naprawa dachu budynku
szkolnego, wymiana rynien, uzupełnienie tynku na budynku szkolnym oraz jego częściowe
malowanie, uzupełnienie gąsiorów na dachu budynku szkolnego, montaż pieców grzewczych
celem zmiany sposobu ogrzewania budynku szkolnego, montaż nowych kontaktów
elektrycznych w pomieszczeniach szkolnych, montaż wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniu dydaktycznym, malowanie stolarki drzwiowej w budynku gospodarczym
oraz malowanie parapetów w pomieszczeniach szkoły, montaż zlewu z bieżącą wodą ciepłą
i zimną w jednej sali oraz położenie płytek ściennych wokół zlewu, wymiana kamer
monitoringu i rejestratora w szkole, założenie nowego okablowania do sieci internetowej
i założenie monitoringu, wymiana lamp oświetleniowych w korytarzu szkolnym, wymiana
paneli ogrodzeniowych na boisku szkolnym, odmalowanie urządzeń na placu zabaw,
wymiana hydrantów wewnątrz budynku szkolnego, podział pomieszczenia na stołówkę i salę
dydaktyczną, odnowienie fundamentów wokół szkoły.
Dyrektor jednej szkoły podstawowej poinformowała podczas kontroli, że w ciągu roku
szkolnego prowadzone będą prace związane z ociepleniem i wykonaniem elewacji budynku
szkolnego z wymianą rynien, parapetów zewnętrznych, wymianą pokrycia dachowego.
Prace mają być prowadzone w zależności od sprzyjających warunków pogodowych.
Dyrektor szkoły poinformowała, że teren prac zostanie wówczas odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostępem uczniów. W dniu kontroli trwały prace związane
z odkopaniem fundamentów budynku szkoły celem ich ocieplenia. Teren prowadzonych prac
zabezpieczony był taśmą ostrzegawczą w kolorze biało - czerwonym. Pani Dyrektor

poinformowała, że przewidywany termin ukończenia zewnętrznych prac remontowych
budynku szkolnego to 30 lipiec 2019 r.
Przeprowadzone prace konserwatorsko-porządkowe w szkołach polegały
na drobnych naprawach, malowaniu pomieszczeń, pracach porządkowych.

głównie

Podsumowanie:
Szkoły w powiecie lipnowskim zostały przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2018/2019.
Jedynie jak wspomniano powyżej jedna szkoła podstawowa prowadziła będzie
w dalszym ciągu prace remontowe na zewnątrz budynku szkolnego. Prace te ukończone mają
być do 30 lipca 2019 r. Prowadzone one będą w zależności od sprzyjających warunków
pogodowych z zapewnieniem odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu prac
remontowych przed dostępem uczniów.
Wnioski
Stwierdzić należy, że na terenie powiatu lipnowskiego w okresie wakacji 2018 r.
przeprowadzono szereg różnych prac remontowo-przygotowawczych w placówkach
szkolnych.
Zakres prowadzonych prac podobnie jak w latach ubiegłych był zróżnicowany. Wszystkie
przeprowadzone prace remontowo-przygotowawcze przyczyniły się z pewnością do poprawy
warunków sanitarno-higienicznych dla dzieci i młodzieży przebywających w podległych
placówkach.
Przeprowadzone kontrole oraz pozyskane od Dyrektorów szkół informacje na temat
prowadzonych prac remontowo-przygotowawczych wykazały, że stopień przygotowania
szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 jest zadowalający.

