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Informacja
opisowa dot. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 201912020
w powiecie srydłowieckim
Informację sporządzono na podstawie wyników kontroli sanitarnych przeprowadzonych
w szkołach.
W czasie wakacji 20119 t skontrolowano szkoły zaplanowane i ujęte w harmonogramie
kontroli na drugą połowę sierpnia oraz częśó szkół, które nie były ujęte wharmonogramie.
Kontrole przeprowadzono wg następuj ących kryteriów:
- remonty,
- prace konserwatorsko-porządkowe,
- inne prace.
Ogółem skontrolowano 16 szkół podstawowych.

Remontv przeprowadzono w 4 skontrolowanych szkołach podstawowych:
1. szkoła:

-

w częścisal dydaktycznych (zdjęto wykładziny typu
linoleum/zdemontowano płl.tki PCV. Wykonano wylewkę samopoziomującą
wymieniono podłogi

położonowykładzinę typu tarkett. Pomalowano ściany i sufity. Wyrnieniono
parapety oraz kontakty. W jednej zĘch sal wymieniono punkty świetlne;
2. szkoła:
- wymieniono częśćogrodzenia szkolnego. Ponadto w szkole tej trwa budowa boiska
wielofunkcyjnego.
3. szkoła:
- w pokoju dyrektora i pokoju nauczycieli ułożonopanele. Dodatkowo w gabinecie
dyrektora pomalowano ścianyi sufit.
4. szkoła:
- w pomieszczeńu biblioteki wykonano otwór w ścianiea następnie zamontowano okno.
W ww. pomieszczeniu oraz w gabinecie dyrektora wymieniono instalację elektryczną
orazpomalowano ścianyi sufit.
a następnie

Prace konserwators ko-p o rzadkowe . Zak<r es tych prac doty czył:
- malowania ścian,sufitów, lamperii, drzvvi, ławek;
- wymiany osłon na grzejnikach c.o.;
- cyklinowania i lakierowania parkietu;
- wymiany drzwi i klamek;
- uzupełnienia ubytków w schod ach zewnętrznych;
- rłymiany urządzeń sanitarnych, uchwytów na papier toaletowy, dozowników na mydło

-

w płynie;

wymiany rur wodociągowych;
naprawy/ wymiany uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw;
prac porządkowych w budynku szkolnym oraznaterenie wokół szkoły.
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Inne prace

,,Stołówka w szkole" w jednej szkole wyrrrieniono
wyposaźenie kuchni i stołówki szkolnej. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, kuchnię
gazową sześciopalnikową z piekarnikiem, zmywarkę kapturową, patelnię elekĘczną,
szatkownicę do warzyw, stoliki, ktzesła, talerze or az sfrlćce.
Ponadto w ramach projektu ,,Akrywna tablica" w dwóch salach dydaktycznych na Ścianach
zamontowano 2 monitory Smart 65"

W ramach rcalizacji projektu

We wszystkich ocenianych szkołach przeprowadzono również prace

porządkowe
w zakresie mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni mebli, sprzętów i wyposażenia. Prace
te zostaĘ ukończone przedrozpoczęciem roku szkolnego.
przeprowadzonych kontroli stwierdzono, żę vrygotowanie do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 201912020 skontolowanych szkół jest odpowiednie.

W wyniku

