
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEfiOR SANITARNY W SZYDŁOWCU

ul. Metalowa 7, 26-500 szydłowiec

(Gminy: chlewiska, Jashząb, MiróW, orońsko, Miasto iGmina Szydłowiec)

tel./ fax, (048) 6171219 e-mail: szvdlowiec@Dsse,Waw,Dl

Informacja opisowa dot. przygotowania szkól do nowego roku szkolnego 201812019

w powiecie szydłowieckim

Informację dot, oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 201812019

sporządzono na podstawie wyników kontroli sanitarnych przeprowadzonych w szkołach.

W czasie wakacji 2018 r. skontrolowano szkoły zaplanowane i ujęte w harmonogramie

kontroli na drugą połowę sierpnia oraz część szkół, które nie były ujęte w harmonogramie.

Kontrole przeprowadzono wg następujących kryeriów:
- Iemonty,

- prace konserwatorsko-porządkowe,
- inne prace.

Ogółem skontrolowano l4 szkół, w tym: l3 szkół podstawowych oraz 1 gimnazjum.

Remonty przeprowadzono w 5 szkołach podstawowych:

l . szkoła:

- w hali sportowej wymieniono podłogę (zdemontowano parkiet i znajdującą się pod nią papę

izolacyjną. Położono pĘty OSB, folię izolacyjną oraz wykładzinę Geoflor Terraflex.

Wymieniono bramki. Częściowo pomalowano ściany;

- w 8 pomieszczeniach szkolnych pomalowano ściany i sufity. Ponadto w 2-ch z Ęch
pomieszczeń (sale dydakĘczne) wymieniono punkty świetlne;

- wyremontowano schody zewnętrze przy 3-ch bocznych wejściach do szkoły
(zdemontowano płytki, wykonano wylewki, położono nową terakotę;

- w podpiwniczeniu szkoły, w dwóch pom ieszczęniach lłożono terakotę;

- na klatce schodowej oraz w szatni wymieniono okna.

2. szkoła:
- wyremontowano 3 sale dydaktyczne (zdjęto wykładziny typu linoleum, Wykonano

wylewki samopoziomujące a następnie położono wykładzinę typu Tarkett .Pomalowano

ściany i sufity. Ponadto w dwóch z ww. sal wymieniono punkty świetlne, parapety, futryny

oraz skrzydła drzwiowe.
3. szkoła:

- przed wejściem głównym do budynku szkolnego w miejscu dotychczasowych schodów

wykonano nowe dojście oraz schody (wykonano wylewkę, ułożono kostkę brukową

oraz zamontowano nowe barierki);
- wzdłuż budynku od strony wschodniej ipółnocnej ułożono chodnik;
- z tyłll budynku wyremontowano schody prowadzące do szkoły (zdemontowano terakotę

a następnie ułożono płyty chodnikowe). Zrobiono również podjazd dla osób

niepełnosprawnych;

- odgrzybiono i ocieplono część ściany zewnętrznej od strony wschodniej (odkopano ścianę

na wysokości podpiwniczenia. Odgrzybiono ją, położono folie izolacyjną i pĘty
styropianowe, a następnie zasypano ziemią).

4. szkoła:

- w 2 salach dydaktycznych zdemontowano deski podłogowe, wykonano wylewkę

a następnie położono wykładzinę typu Tarkett. Zaszpachlowano i pomalowano ściany



i sufity. Ponadto w jednej z tych sal wymieniono instalację elektryczną;

- w korytarzu zdemontowano deski podłogowe, wykonano wylewkę, położono terakotę.

Pomalowano ściany i sufit;

5. szkoła:
- pomalowano ściany i sufity w 5 salach dydaktycznych, w szatniach ptzy hali sportowej,

sali do gimnastyki korekcyjnej, magazynku nauczycieli wychowania ftzycznego

oraz w łazienkach na pańerze;

- w holu na partętze: pomalowano ściany i sufit. Obłożono korkiem filary. Pomalowano

5 drzwi, Wyremontowano schody (stopnie schodowe obłożono granitem a boki schodów -
marmolitem);

- wyremontowano schody zewnętrzne przy wejściu głównym (obłożono je granitem).

W czasie wakacji w placówkach prowadzone były również prace konserwatorsko-porządkowe.

Zakres tych prac dotyczył:
- malowania ścian, sufitów, lamperii;
- wymiany osłon na grzejnikach c.o.;

- wymiany jarzeniówek/punków świetlnych;
- konserwacji powierzchni podłogowej w hali spońowej;
- wymiany klarnek w drzwiach;
- uzupełnienia ubltków w schodach zewnętrznych (położono brakujące płytki);

- częściowego demontażu terakoty w sanitariacie chłopców, wykonania w tym miejscu

wylewki samopoziomującej, udrożnieniu odpływu, zamontowania kratki odpĘwowej

oraz położeniu na ww. wylewce nowej terakoty;

- wymiany armatury łazienkowej;
- wymiany drewnianych siedzisk na ławkach na placu szkolnym;
- otynkowania zadaszenia nad bocznym wejściem do szkoły oraz częściowej wymiany

poĘcia dachowego;
- wymiany kontaktów;
- lakierowania parkietu i desek podłogowych;

- prac porządkowych w budynku szkolnym oraz na terenie wokół szkoły.

Ponadto we wszystkich ocenianych szkołach przeprowadzono prace porządkowe w zakresie

mycia idezynfekcji wszystkich powierzchni mebli, sprzętów i wyposażenia. Prace te zostĄ
ukończone przed rozpoczęc\em roku szkolnego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że przygotowanie do rozpoczęcia nowego

roku szkolnego ż018l20l9 skontrolowanych szkół jest odpowiednie.

Ocenę stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 201812019 umieszcza się

na stronie internetowej PSSE Szydłowiec do wiadomości publicznej.
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