Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2013/2014
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w drugiej
połowie sierpnia 2013 roku oceniono przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego 2013/2014 funkcjonujących na terenie powiatu lipnowskiego.
Ogółem na 43 szkoły będące w ewidencji skontrolowano 30 szkół (69,77%),
a z 13 szkół (30,23%) informacje pozyskano od dyrektorów placówek. 42 szkoły
prowadziły prace remontowo - przygotowawcze. W 5 placówkach przeprowadzono
remonty sal dydaktycznych, w 4 remont bloku sportowego, w 5 placówkach remont
bloku żywieniowego, w 3 remont zaplecza sanitarnego, a w 2 placówkach szkolnych
wykonano inne remonty. W 17 placówkach wykonano inne prace.
Prace konserwatorsko-porządkowe zostały przeprowadzone w 40 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. Remonty bloku sportowego
polegały na cyklinowaniu i lakierowaniu podłogi w sali gimnastycznej, częściowej
wymianie stolarki okiennej, wymianie stolarki drzwiowej, malowaniu pomieszczeń sal
gimnastycznych, położeniu nowej nawierzchni w sali rekreacyjno - zastępczej,
naprawie boiska szkolnego. Przeprowadzono również kapitalny remont zaplecza
sanitarnego w dwóch zespołach szkół polegający na wymianie na nową terakoty
ściennej i podłogowej, wymianie białego montażu ( tj. wszystkich umywalek,
sedesów), utworzenia nowego sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz
w 1 placówce szkół podstawowych naprawiono urządzenia sanitarne i armaturę
sanitarną. Remonty bloku żywieniowego dotyczyły remontu kuchni i stołówek
szkolnych tj. wymiany na nową stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz malowania
kuchni i stołówek, wymianie na nowe płytek podłogowych w kuchni. Wiele szkół
przeprowadziło również inne remonty polegające m. in. na remoncie schodów
wejściowych do budynku szkolnego, remoncie gabinetu dyrektora i pokoju
nauczycielskiego, wymianie podłogi na korytarzu szkolnym. Wykonywano również
inne prace, do których należały np. wymiana grzejników i pionów centralnego
ogrzewania, wymiana poszycia dachowego na budynkach szkół , założenie nowych
rynien na budynku szkolnym, naprawie kominów wentylacyjnych, termomodernizacji
budynków szkół, malowaniu elewacji szkół, montażu zadaszeń nad wejściami do
szkoły, przebudowie schodów wejściowych do szkoły i dostosowaniu ich dla osób
niepełnosprawnych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianie na
nową stolarki drzwiowej (dotyczy drzwi wejściowych do szkoły).
Przeprowadzone prace konserwatorsko-porządkowe w szkołach polegały na
drobnych naprawach, malowaniu pomieszczeń, pracach porządkowych.

Podsumowanie:
Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014 zostało przygotowanych:
● 25 szkół podstawowych
●

9 gimnazjów

●

1 liceum ogólnokształcące

●

7 zespołów szkół

Z informacji przesłanej drogą elektroniczną od Dyrektora jednej placówki Zespołu
Szkół wiadomo, że prowadzone są nadal prace polegające na wymianie poszycia
dachowego i ocieplaniu budynku szkolnego. Dyrektor tej szkoły informuje, że prace
zostaną ukończone do dnia 30.09.2013 r.

