Informacja nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020
w powiecie lipnowskim
W okresie wakacyjnym 2019r. pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie skontrolował ogółem 14 szkół w zakresie
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020. Dyrektorzy 16 szkół przesłali
drogą elektroniczną 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 2019r. większość placówek przeprowadziła prace remontowoprzygotowawcze, do których należały: remonty, prace konserwatorsko-porządkowe, inne
prace, a także inne rozbudowy.
● Na 23 szkoły podstawowe będące w ewidencji od dnia 02.09.2019r. skontrolowano
12 placówek, a z 11 placówek informacje pozyskano drogą elektroniczną od Dyrektorów
szkół. W 23 szkołach podstawowych przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze.
5 szkół podstawowych przeprowadziło remonty sal dydaktycznych, 3 szkoły
przeprowadziły remont bloku żywieniowego, 4 placówki wyremontowały blok sportowy,
2 placówki zaplecze sanitarne, 8 placówek przeprowadziło inne remonty. Inne prace
prowadziło 7 placówek, 23 szkoły podstawowe przeprowadziły prace konserwatorsko porządkowe. W 1 placówce prowadzono inne rozbudowy.
● W 7 zespołach szkół znajdujących się w ewidencji kontrolę przeprowadzono
w 2 placówkach. Dyrektorzy pięciu placówek przesłali informacje na temat
prowadzonych prac drogą elektroniczną. Prace remontowo - przygotowawcze
przeprowadziło 5 szkół. Remont sal dydaktycznych przeprowadziła 1 placówka. Remont
bloku żywieniowego przeprowadziła 1 placówka. Nie prowadzono remontu bloku
sportowego, remontu zaplecza sanitarnego. Inne remonty prowadziła 1 placówka.
W 2 zespołach szkół wykonano inne prace, natomiast w 5 przeprowadzono prace
konserwatorsko - porządkowe.
Dyrektorzy dwóch
zespołów szkół poinformowali drogą elektroniczną, że nie
prowadzono prac remontowo – przygotowawczych w tych szkołach w okresie wakacji
2019r.
■

Ogółem na 30 szkół będących w ewidencji skontrolowano 14 szkół, a z 16 szkół
informacje pozyskano od Dyrektorów placówek.
28 szkół prowadziło prace
remontowo - przygotowawcze. W 6 placówkach przeprowadzono remonty sal
dydaktycznych, w 4 remont bloku żywieniowego, w 4 remont bloku sportowego,
w 2 placówkach remont zaplecza sanitarnego, a w 9 placówkach szkolnych wykonano
inne remonty. W 9 placówkach wykonano inne prace. Prace konserwatorskoporządkowe zostały przeprowadzone w 28 placówkach, natomiast 2 szkoły nie
prowadziły prac remontowo-przygotowawczych. W 1 placówce prowadzono inne
rozbudowy.
W danym roku zlikwidowano 5 szkół w tym:
■ 3 szkoły podstawowe
■ 2 gimnazja (uległy wygaśnięciu)

Analogicznie jak w latach ubiegłych zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki.
Przeprowadzone remonty sal dydaktycznych dotyczyły m. in. wymiany na nową instalacji
elektrycznej i lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych, wymiany podłóg na nowe (panele
szwedzkie), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymiany grzejników CO,
modernizacji sali komputerowej (wymiana instalacji elektrycznej do podłączenia
komputerów, wyposażenie sali w 8 nowych komputerów), montażu umywalki z bieżącą
wodą ciepłą i zimną w klasie.
Remont bloku żywieniowego polegał na : położeniu nowej terakoty ściennej w stołówkach
szkolnych, wymianie na nowe grzejników CO i instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
kuchni i stołówki, wymianie na nową stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchennego,
montażu płytek na podłodze, demontażu terakoty w pomieszczeniach przygotowalni,
obieralni i chłodni oraz położeniu posadzki żywicznej.
Remont bloku sportowego polegał na: wymianie stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej,
wymianie instalacji elektrycznej oraz wymianie grzejników CO w sali gimnastycznej
i przebieralniach dla uczniów, wymianie na nową stolarki okiennej w przebieralniach dla
uczniów, malowaniu sali gimnastycznej, cyklinowaniu i lakierowaniu podłogi w sali
gimnastycznej, kapitalnym remoncie boiska szkolnego tj. całościowej wymianie nawierzchni
trawiastej na sztuczną nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, montażu nowych bramek do
piłki nożnej i koszykówki, montażu „piłkochwytów”.
Remont zaplecza sanitarnego polegał na: położeniu nowej terakoty ściennej i podłogowej
w WC, założeniu nowej armatury sanitarnej, nowej stolarki drzwiowej, nowego oświetlenia,
wymianie grzejników CO na nowe. Przeprowadzono tynkowanie i malowanie ścian w tychże
pomieszczeniach.
Wiele szkół przeprowadziło również inne remonty polegające m. in. na: cekolowaniu
i malowaniu sekretariatu szkoły i gabinetu pedagoga, wymianie nawierzchni przed
budynkiem szkolnym z betonowego na kostkę brukową, wykonaniu podjazdów dla osób
niepełnosprawnych, wymianie podłogi w pomieszczeniu biblioteki i łączniku między dwoma
salami dydaktycznymi, remoncie sali widowiskowej w budynku szkoły (tj. wymiana podłogi,
wymiana schodów, wymiana krzeseł), remoncie dachu nad pomieszczeniem sali
gimnastycznej, częściowym uzupełnieniu i ociepleniu uszkodzonej elewacji na zewnątrz
budynku szkolnego, wymianie poszycia dachowego.
Inne rozbudowy - w okresie wakacji 2019r. rozpoczęły się prace związane z rozbudową
szkoły podstawowej na potrzeby publicznego przedszkola poinformował PPIS w Lipnie
w formie elektronicznej Dyrektor tejże szkoły. Ponadto wniósł w ww. piśmie, że publiczne
przedszkole jest osobną jednostką i nie podlega pod szkołę. Inwestycję prowadzi gmina.
Rozbudowa szkoły na potrzeby przedszkola jest odpowiednio zabezpieczona siatką,
uczniowie nie mają dostępu na teren budowy. Rozbudowa dotyczy budynku, w którym uczą
się uczniowie klas 0-III. Dyrektor szkoły poinformował, że przed rozpoczęciem zajęć i po ich
zakończeniu przed wejściem do budynku szkoły dyżur pełnił będzie nauczyciel. W czasie
przerw uczniowie nie będą opuszczać budynku szkoły. Prowadzone prace nie będą kolidować
z zajęciami w szkole. W wyniku rozbudowy postawiono ściany działowe w hallu szkoły
podstawowej, utworzona została szatnia dla uczniów, drugie pomieszczenie wykorzystano na
zaplecze dla pracownika obsługi (te prace zostały ukończone przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2019/2020). Dyrektor szkoły poinformował, że rok szkolny rozpocznie się zgodnie
z harmonogramem.
W chwili obecnej prace trwają w środku budynku. Termin ukończenia prac – luty 2020r.
Wykonywano również inne prace, do których należały m. in.: sprawdzenie stanu
zamontowania lamp awaryjnych i dziennych w szkole, modernizacja osłon lamp w celu

zabezpieczenia przed oberwaniem, uzupełnienie tynków w elewacji szkoły i odmalowanie
fundamentów szkoły, wymiana czterech przęseł ogrodzenia boiska, naprawie uszkodzonych
elementów drewnianych na placu zabaw i ich malowaniu, montażu paneli słonecznych na
dachu budynku sali gimnastycznej, całkowitej likwidacji placu zabaw dla dzieci (tj. zły stan
techniczny urządzeń), położeniu kostki brukowej na parkingu szkolnym, na którym
wymalowano boksy z uwzględnieniem osoby niepełnosprawnej, likwidacji zsypów
węglowych, termomodernizacji budynku szkolnego, montażu paneli fotowoltaicznych na
dachu budynku szkolnego.
Przeprowadzone prace konserwatorsko-porządkowe w szkołach polegały
na drobnych naprawach, malowaniu pomieszczeń, pracach porządkowych.

głównie

■ W 3 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół prace remontowe toczyć się będą podczas
roku szkolnego, a przewidywany termin ich ukończenia – do 30 września 2019r.
Są to prace związane z :
1)

Montażem

na

dachu

budynku

szkoły

podstawowej

paneli

fotowoltaicznych;

Uzgodniono z Dyrektorem tejże szkoły, że przy prowadzeniu zewnętrznych prac
remontowych związanych z założeniem paneli fotowoltaicznych na budynku szkolnym
teren ten zostanie odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed bezpośrednim
dostępem uczniów.
2) Wymianą części starego ogrodzenia terenu szkoły podstawowej na nowe ogrodzenie
panelowe;
Uzgodniono z Dyrektorem szkoły, że przy prowadzeniu zewnętrznych prac remontowych
związanych z wymianą ogrodzenia, teren ten zostanie odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed bezpośrednim wyjściem uczniów poza teren szkolny.
3) Kapitalnym remontem części pałacowej szkoły podstawowej z utworzeniem pomieszczeń
dydaktycznych, szatni, WC dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz prace związane
z położeniem nowej elewacji na zewnątrz budynku części pałacowej szkoły.
Wobec powyższego Dyrektor szkoły poinformował, że teren ten zostanie odpowiednio
oznakowany i zabezpieczony przed dostępem uczniów. Dyrektor szkoły oświadczył, że
wszystkie prace remontowe mają zostać zakończone do 14.09.2019r.
4) Remontem bloku żywieniowego w 1 zespole szkół;
Zgodnie z informacją pozyskaną od Dyrektora szkoły obiekt ten jest zamknięty
i uczniowie nie mają do niego dostępu. Planowany termin ukończenia prac –
20 wrzesień 2019r. Jak informuje Dyrektor szkoły prace te nie kolidują z terminem
rozpoczęcia roku szkolnego.

◄ Jak wspomniano powyżej w 1 szkole podstawowej w związku z jej rozbudową na potrzeby
przedszkola publicznego prace toczyć się będą do lutego 2020 r.

Podsumowanie:
Szkoły w powiecie lipnowskim zostały przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2019/2020.
Jednak jak wspomniano powyżej trzy szkoły podstawowe i jeden zespół szkół prowadziły
będą w dalszym ciągu prace remontowe wewnątrz lub na zewnątrz budynku szkolnego.
Prace te ukończone mają być do 30 września 2019r.
W jednej szkole podstawowej, w związku z jej rozbudową na potrzeby przedszkola prace
toczyć się będą do lutego 2020r.
Wszystkie prowadzone w tych placówkach prace toczyć się mają z zapewnieniem
odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu prac remontowych przed dostępem
uczniów.
Wnioski
Okres wakacji 2019r. w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu lipnowskiego
owocował w szereg różnorodnych prac remontowo - przygotowawczych. Zakres
prowadzonych prac podobnie jak w latach ubiegłych był zróżnicowany. Wszystkie
przeprowadzone prace remontowo - przygotowawcze przyczynią się z pewnością do poprawy
warunków sanitarno-higienicznych dla dzieci i młodzieży przebywających w podległych
placówkach oświatowych. Przeprowadzone w okresie letnim kontrole oraz pozyskane
od Dyrektorów szkół w formie elektronicznej informacje na temat prowadzonych prac
remontowo-przygotowawczych wykazały, że stopień przygotowania szkół do nowego roku
szkolnego 2019/2020 jest zadowalający.

