Informacja nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015
w powiecie lipnowskim
W okresie wakacyjnym 2014 r. pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie skontrolował ogółem 21 szkół w zakresie
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015. Dyrektorzy 21 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 2014 r. większość placówek przeprowadziła prace remontowo-przygotowawcze,
do których należały: remonty, prace konserwatorsko-porządkowe i inne prace.
W 2014 r. nie prowadzono prac rozbudowy szkół.
● Na 25 szkół podstawowych będących w ewidencji skontrolowano 11 placówek,
a z 14 placówek informacje pozyskano drogą elektroniczną od dyrektorów szkół.
W 25 szkołach podstawowych przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze.
3 szkoły podstawowe przeprowadziły remonty sal dydaktycznych, 1 placówka
wyremontowała blok sportowy, 2 blok żywieniowy, 4 zaplecze sanitarne, 8 placówek
przeprowadziło inne remonty. Inne prace prowadziło 12 placówek, 24 szkoły podstawowe
przeprowadziły prace konserwatorsko - porządkowe.
● Na 8 gimnazjów znajdujących się w ewidencji PSSE w Lipnie skontrolowano 4 szkoły.
W 6 szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze. W jednej placówce
przeprowadzono remont sal dydaktycznych, natomiast w dwóch placówkach
przeprowadzono inne remonty. 6 gimnazjów przeprowadziło prace konserwatorsko porządkowe, a 3 placówki prowadziły również inne prace.
● Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Lipnie, przesłał drogą elektroniczną
informacje, że w okresie wakacji 2014 r. w szkole nie prowadzono prac
remontowo-przygotowawczych.
● W 8 zespołach szkół znajdujących się w ewidencji kontrolę przeprowadzono
w 6 placówkach. Dyrektorzy dwóch placówek przesłali informacje na temat
prowadzonych prac drogą elektroniczną i w formie pisemnej. Prace remontowoprzygotowawcze przeprowadziło 8 szkół. Remont sal dydaktycznych przeprowadziły
2 placówki, remont zaplecza sanitarnego przeprowadziła 1 placówka zespołu szkół,
a inne remonty przeprowadziły 2 szkoły. W 4 zespołach szkół wykonano inne prace,
natomiast w 8 przeprowadzono prace konserwatorsko - porządkowe.
■

Ogółem na 42 szkoły będące w ewidencji skontrolowano 21 szkół, a z 21 szkół
informacje pozyskano od dyrektorów placówek. 39 szkół prowadziło prace remontowoprzygotowawcze. W 6 placówkach przeprowadzono remonty sal dydaktycznych, w
1 remont bloku sportowego, w 2 placówkach remont bloku żywieniowego, w 5 remont
zaplecza sanitarnego, a w 12 placówkach szkolnych wykonano inne remonty.
W 19 placówkach wykonano inne prace. Prace konserwatorsko-porządkowe zostały
przeprowadzone w 38 placówkach.

Zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki. Przeprowadzone remonty sal dydaktycznych
dotyczyły m. in. remontów podłóg w salach dydaktycznych, wymiany na nową stolarki
okiennej, malowania sal lekcyjnych, położenia tynku ozdobnego na ścianach w sali
integracyjnej. Remont bloku sportowego polegał na remoncie sali gimnastycznej (tj. położono
nowe tynki na ścianach, zamontowano nowe grzejniki, dokonano montażu nowych drabinek,
polakierowano podłogę i wymalowano pomieszczenie ww. sali).
Przeprowadzono również remonty zaplecza sanitarnego polegające na wymianie na nową
terakoty ściennej i podłogowej, wymianie białego montażu ( tj. wszystkich umywalek,
sedesów), wymianie instalacji elektrycznej w WC, utworzenia nowego sanitariatu dla osób
niepełnosprawnych, wymianie na nowe urządzeń sanitarnych w WC dla personelu.
Remonty bloku żywieniowego dotyczyły remontu stołówek szkolnych tj. wymiany podłóg na
nowe (położenie nowych płytek podłogowych), położenia glazury na ścianie do wys. 2 m.,
wymiany stolarki drzwiowej na nową, malowania pomieszczeń.
Wiele szkół przeprowadziło również inne remonty polegające m. in. na remoncie schodów
zewnętrznych budynku szkolnego, kompleksowym remoncie pokoju nauczycielskiego,
wymianie na nową stolarki okiennej w całym budynku szkolnym, częściowej wymianie
stolarki okiennej w budynku szkolnym (tj. na korytarzu przy klatce schodowej), remoncie
korytarzy szkolnych, remoncie dachu na budynku szkolnym (dot. 2 placówek), remoncie
szatni dla uczniów, wymianie na nowe 21 sztuk parapetów zewnętrznych w budynku
szkolnym.
Wykonywano również inne prace, do których należały np. wykonanie chodników
wejściowych do budynku szkolnego, czyszczenie rynien w budynku szkolnym, montaż
nowego placu zabaw (dot. 3 placówek), termomodernizacja budynku szkolnego, odwodnienie
budynku szkoły, utwardzenie terenu wokół szkoły (tj. położenie polbruku), wymiana na nowe
części ogrodzenia terenu szkoły, montaż przyszkolnej oczyszczalni ścieków, budowa
podjazdu dla osób niepełnosprawnych , montaż nowej stolarki drzwiowej w budynkach
szkolnych, założenie monitoringu w szkole, przystosowanie pomieszczenia na szatnię dla
dzieci 5 i 6 – letnich, przystosowanie WC dla 5 i 6 - latków, obudowa grzejników CO,
instalacja nagłośnienia na sali gimnastycznej, montaż rolet wewnętrznych z prowadnicami
w pomieszczeniach sal dydaktycznych, wymiana grzejników CO i wymiana odpowietrzników
przy grzejnikach CO w salach dydaktycznych, usunięcie drzewa zagrażającego
bezpieczeństwu uczniów i porządkowanie terenu wokół szkoły.
Przeprowadzone prace konserwatorsko-porządkowe w szkołach polegały na drobnych
naprawach, malowaniu pomieszczeń, pracach porządkowych.
Podsumowanie:
Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015 zostało przygotowanych:
● 25 szkół podstawowych
●

8 gimnazjów

●

1 liceum ogólnokształcące

●

7 zespołów szkół

■ Dyrektor Zespołu Szkół w Chrostkowie podczas przeprowadzonej kontroli sanitarnej
szkoły oświadczył, że prowadzone prace polegające na wymianie na nowe części
ogrodzenia terenu szkoły oraz utwardzeniu terenu wokół szkoły mają zostać ukończone
do dnia 15.10.2014 r.
Wnioski
Na terenie powiatu lipnowskiego w okresie wakacyjnym 2014 r. przeprowadzono szereg
prac remontowo-przygotowawczych w placówkach szkolnych.
Organy prowadzące szkoły 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 2014/2015 jest zadowalający.
Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 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.

