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Informacja dot. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego2017l2018
w powiecie szydłowieckim
Informację dot. oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 20L712018 sporządzono
na podstawie wyników kontroli sanitamych przeprowadzonych r,v szkołach.
W czasie wakacji 20|7 r. skontrolowano szkoły zaplanowane i ujęte w harmonogramie kontroli
na drugą połowę sierpnia oraz częśćszkół, które nie były ujęte w harmonogramie. Kontrole
przeprowadzono wg następuj ących kryteriów:
remonty,

-

prace konserwatorsko-porządkowe,

inne prace.

ogółem skontrolowano 15 szkół, w tym: 11 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 3 zespoĘ szkół.
Remonty przeptowadzono w 5 szkołach podstawowych:
1) szkoła:
- ręmont łazięnek: w łazienkach (wymiana rur wodno-kanalizacvjnych, terakoty, malowanie
ścian,sufitu; zamontowano dodatkową kabinę, wydzielono przedsionek, pomalowano Ściany i
sufit).

pomieszczeniach szatni: wymiana wykładziny podłogowej PCV oraz znajdujących się
pod nimi desek na wylewki i panele, malowanie ściani sufitów.
2) szkoła:
- w pracowni komputerowej postawiono ściankędziałową - w powstałych w ten sposób
pomieszczeniach funkcjonować będą: w jednym sala komputerowa, w drugim pokój
nauczycielski. W pomieszczeniach łch wymieniono instalacje elektryczne, gniazdka
iprzełączniki światła.Pomalowano ścianyi sufity. Do jednego zĘch pomieszczeń wykonano
drzwi wejściowe. W drugim pomieszczeniu ułożono panele podłogowe.
3) szkoła:
- w sali dydaktycznej - remont podłogi (wylewka, wykładzina podłogowa), malowanie ścian
i sufitów. Wyposazono pomieszczenie w nowe ławki i krzesła.
-

w

4) szkoła:
-

w

sali dydaktycznej postawiano ściankędziałową. W powstĄch pomieszczeniach

-

malowanie ściani sufitów, cyklinowanie parkietu. Ponadto w jednym z tych pomieszczeń:
wymieniono instalację elektryczną, gniazdka, przełączniki światła.Zainstalowano wentylację
mechaniczną. Do jednego zĘchpomieszczeń wykonano drzwi wejściowe. W pomieszczeniach
tych od 1.09.2017 funkcjonować będą dwie sale dydaktyczne.

5) szkoła:
- w pomieszczeniach ptzeznaczonych dotychczas na bibliotekę wyburzono ścianędzińową pomieszczenie to przeznaczono na salę dydaktyczną. Wymieniono punkty świetlne,
pomalowano ścianyi sufit oraz wymieniono wykładzinę podłogową.
W czasie wakacji w placówkach prowadzone byĘ również prace konserwatorsko-porządkowe.
Zakłes tych prac doĘczył:
- malowania ścian,sufitów, lamperii. osłon na grzejnikach c.o. orazmebli szkolnych;
- ułożenia terakoty w sanitariacie;
- ułozenia glazlrywpomieszczeniu bloku zywienia;

malowania lub wymiany drzwi do sal dydaktycznych;
malowania ogrodzenia szkolnego;
wymiany ławek i krzeseł ;
wymiany spalonych j arzenióweWżarówek w punktach świetlnych
zainstalowania w sali dydaktycznej umywalki, baterii i przepływowego podgrzewacza wody;
utwardzenia terenu wokół bieżniipodurządzeniami sportowyminażw.,,siłowni zewnętrznej";
zamontowania rolet zev,lnęftznych w oknach;
wymiany lub naprawy wewnętrznych rolet okiennych;
naprawy lub wymiany klamek w drzwiach;
wymiany urządzeń sanitamych;
naprawy lub wymiany armatury łazienkowej;
naprawy zadaszęnianad głównym wejściemdo szkoĘ oruzr'elprary częścidachu;
wym i any ptzełączników o świetleni a sźuczne go ;
cyklinowania i lakięrowania parkietu;
prac porządkowych w budynku szkolnym otazna terenie wokół szkoły.
Ponadto we wszystkich ocenianych szkołach przeprowadzono prace porządkowe w zakresie
mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni mebli, sprzętów i wyposazenia. Prace te zostaĘ
ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 201712018 skontrolowanych szkół podstawowych, gimnazjum otaz zespołów szkół jest
odpowiednie.
Ocenę stanu przygotowania szkół do nowęgo roku szkolnego ż0I7/2018 umieszczono na stronie
internetowej PSSE Szydłowiec do wiadomości publicznej.
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