Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018
na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego
1. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 pocztą
elektroniczną wysłano do wszystkich szkół pismo z prośbą o wypełnienie załączonego arkusza
oraz przesłanie go do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie wraz z
informacją o zakresie prac przeprowadzonych w szkołach w okresie wakacji letnich.
W niniejszej ocenie nie uwzględniono publicznych szkół ponadgimnazjalnych, które pozostają
pod nadzorem sanitarnym Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego.
Ponadto w wytypowanych szkołach przeprowadzono oceny dotyczące przygotowania szkół
do nowego roku szkolnego. Ogółem skontrolowano 21 placówek.
Informacje o stanie przygotowania szkół uzyskano z 79 placówek, co stanowi 72% placówek
w ewidencji.
2.

Wyniki kontroli:
 prace remontowo-przygotowawcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
przeprowadzono we wszystkich placówkach,
 najwięcej prac remontowych wykonano w izbach lekcyjnych (19% placówek) oraz
w zapleczach sanitarnych (11% placówek)
 w 18 placówkach (23%) wykonano inne remonty,
 w 36 placówkach (46%) wykonano inne prace (najczęściej zakup nowych mebli szkolnych,
ponadto m.in. zakup szafek uczniowskich i tablic interaktywnych, urządzenie placu zabaw
lub wymiana uszkodzonych urządzeń do zabaw, wymiana lamp oświetleniowych w klasach
i oświetlenia przed budynkiem szkoły, ocieplenie budynku, wymiana parapetów
zewnętrznych, wymiana uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw, itp.),
 najmniej prac remontowych wykonano w blokach żywieniowych (cztery placówki)
i blokach sportowych (sześć placówek).
3. Zakres przeprowadzonych prac remontowych w placówkach był następujący:
 w izbach lekcyjnych – wymiana i naprawa podłóg, gipsowanie i malowanie ścian,
wymiana oświetlenia, wymiana okien,
 w pionie sanitarnym – wymiana glazury ściennej i podłogowej, wymiana drzwi do kabin
ustępowych, malowanie ścian i sufitów, wymiana urządzeń sanitarnych, dostosowanie
sanitariatów dla potrzeb dzieci młodszych oraz osób niepełnosprawnych,
 inne remonty – malowanie ścian na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych, wymiana
podłóg w pomieszczeniu świetlicy, w pomieszczeniach socjalnych oraz biurowych,
wymiana drzwi zewnętrznych oraz parapetów, wymiana ogrodzenia placu zabaw,
wymiana pieca centralnego ogrzewania, naprawa poszycia dachowego, naprawa elewacji
budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto we wszystkich placówkach przeprowadzono prace konserwatorsko-porządkowe –
czyszczenie powierzchni podłóg, ścian, sufitów, sprzętu, dezynfekcja sprzętu sportowego,
wymiana zniszczonych drobnych części hydraulicznych w łazienkach, naprawa mebli szkolnych,
zakup dywanów dla oddziałów przedszkolnych oraz klas I –III, itp.
4. Podsumowanie i wnioski.
We wszystkich szkołach, od których uzyskano informacje, dyrektorzy deklarowali, iż rok
szkolny rozpocznie się 4 września.
W 4 placówkach niektóre prace będą kontynuowane po rozpoczęciu roku szkolnego i
zakończą się do 30 września – wymiana wykładziny podłogowej w oddziale przedszkolnym,
adaptacja pomieszczeń poddasza budynku na sale zajęć lekcyjnych, naprawa tynku na elewacji

nad głównym wejściem do budynku, wymiana podłogi w pomieszczeniu do spożywania
posiłków.
W 2 placówkach prace będą kontynuowane do 31 października – wymiana części okien w
budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
Prace nie zostały wykonane w terminie m.in. z winy inwestora, z powodu nieodpowiednich
warunków atmosferycznych lub zbyt późnego przekazania środków finansowych do szkół przez
organy prowadzące.
W 1 placówce trwa rozbudowa sali gimnastycznej o zaplecze sportowe – planowany termin
zakończenia prac 31 grudnia.
W jednej szkole podstawowej trwa budowa nowej sali gimnastycznej – planowany termin
zakończenia prac marzec 2018, co wynika z harmonogramu prac przyjętego przez organ
prowadzący.
Bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzonych prac będzie zapewnione, prace będą
wykonywane w czasie wolnym od zajęć a miejsca robót zostały zabezpieczone przed dostępem
uczniów.






W porównaniu do roku ubiegłego w placówkach oświatowych wykonano więcej prac
remontowych:
odsetek placówek, w których przeprowadzono prace remontowe w izbach lekcyjnych uległ
zwiększeniu z 15% do 19%,
wykonano więcej remontów w blokach żywieniowych i sportowych ,
odsetek placówek, w których przeprowadzono inne prace remontowe uległ zwiększeniu z 8% do
23%,
liczba szkół, w których prace przygotowawcze i remontowe nie zostały zakończone przed
rozpoczęciem roku szkolnego jest nieco większa jak w roku ubiegłym.
Należy zauważyć, że w przeważającej części placówek remonty były wykonywane
w pojedynczych lub w kilku pomieszczeniach.
Podsumowując wyniki oceny należy stwierdzić, że w wielu placówkach oświatowych
nastąpiła poprawa stanu techniczno-sanitarnego budynków szkolnych oraz działek szkolnych.

