Informacja nt. przygotowania szkół do roku szkolnego 2017/2018
W ewidencji znajdują się 43 szkoły różnych rodzajów, informacje nt. przygotowania do
nowego roku szkolnego uzyskano z 32. W 8 placówkach prowadzono tylko prace
konserwatorsko-porządkowe, w pozostałych 24 prowadzono również prace remontowe. Na
podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, że w 25 szkołach prace remontowoprzygotowawcze zakończą się przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 i można uznać je
za przygotowane. W 7 placówkach prace będą kontynuowane w trakcie roku szkolnego, tj:
- do 30 września br. w 2 placówkach:
· w 1 zespole szkolno-przedszkolnym, będzie trwać adaptacja części pomieszczeń szkoły na
potrzeby nowo powstałego przedszkola (część placówki, w której trwa remont jest wydzielona,
zamknięta przed dostępem uczniów; dla oddziałów przedszkolnych wyznaczone będą
tymczasowe, zastępcze sale zabaw zlokalizowane w sąsiedztwie klas młodszych szkoły
podstawowej; dzieci przedszkolne będą wykorzystywać stołówkę szkolną z zachowaniem
rozdzielności czasowej);
· w innym zespole prowadzony będzie remont elewacji budynku (prace przy ścianie frontowej
budynku zakończyły się w czasie wakacji, w trakcie roku szkolnego będą kontynuowane
przy pozostałych ścianach; wg oświadczenia dyrektora teren prowadzenia prac będzie
odgrodzony i zabezpieczony przed dostępem uczniów),
- dłużej niż do końca września br. prace będą prowadzone w 5 placówkach:
· w 1 szkole podstawowej kontynuowany będzie remont dachu (dyrektor oświadczył, że teren
prac zostanie zabezpieczony przed dostępem uczniów, odgrodzony i oznakowany; tymczasowo
wyznaczone zostanie inne wejście do budynku);
· w 2 placówkach, tj. szkole podstawowej i gimnazjum (zlokalizowanych w tym samym
budynku; utworzonych z dotychczas funkcjonującego zespołu szkół) montowane będą
zabezpieczenia przeciwpożarowe (prace będą prowadzone podczas nieobecności uczniów; do
czasu ich zakończenia /tj. 30 listopada br./ skrócone zostaną przerwy międzylekcyjne);
· w 1 gimnazjum kontynuowana będzie termomodernizacja obiektu (docieplenie budynku
i obniżenie sufitu hali sportowej będzie trwało do połowy września; w tym czasie zajęcia wf
będą odbywały się na boiskach; prace związane z dociepleniem pozostałej części szkoły oraz
wymianą instalacji grzewczej i części stolarki okiennej będą prowadzone w wydzielonych przed
dostępem uczniów częściach obiektu np. wyłączonych okresowo z użytku piętrach);
· w 1 zespole szkół kontynuowane będą prace związane z kompleksowym remontem bloku
sportowego (sala gimnastyczna z zapleczem zlokalizowana jest w odrębnym budynku, do czasu
zakończenia jej remontu zajęcia sportowe będą odbywać się na boiskach szkolnych oraz dla klas
starszych w obiektach sportowych innych placówek oświatowych, a dla klas młodszych w tzw.
auli w jednym z budynków zespołu).
Przyczyną kontynuacji prac podczas roku szkolnego są głównie sprawy organizacyjne.
Prowadzone prace są inwestycjami organów prowadzących szkoły – dyrektorzy nie mają
wpływu na terminy ich rozpoczęcia i ukończenia (wynikają one z umów przetargowych).
Wykonywane prace remontowe to m.in.: kompleksowy remont bloku sportowego,
docieplanie budynków, obniżenie sufitu w hali sportowej, remonty: dachu, elewacji budynku,
schodów zewnętrznych; wymiana: stolarki okiennej, instalacji grzewczej i elektrycznej,
oświetlenia na ledowe; adaptacje: części pomieszczeń szkoły na potrzeby nowo powstałego
przedszkola oraz pomieszczeń na sale dydaktyczne, sale do zajęć dodatkowych
i terapeutycznych, szatnie dla uczniów; malowanie: sal lekcyjnych (najczęściej pojedynczych
pomieszczeń), ciągów komunikacyjnych, zespołów sanitarnych, szatni, pomieszczenia do
wydawania posiłków; wymiana wykładzin podłogowych; montaż: zabezpieczeń
przeciwpożarowych, ogniw fotowoltaicznych; zagospodarowanie terenu przy budynku do
prowadzenia zajęć w tzw. „Zielonej klasie” realizowanych w ramach projektu „Laboratorium

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”; utwardzenie nawierzchni, odtworzenie terenu
zielonego po prowadzonych pracach budowlanych, malowanie ogrodzenia.
Wykonywane prace konserwatorsko-porządkowe to m.in: mycie stolarki okiennej
i drzwiowej, grzejników, podłóg, lamperii, sprzętu szkolnego, urządzeń sanitarnych, osłon
punktów świetlnych, grzejników c.o.; pranie: firan, maskotek, dywanów i tapicerowanych mebli;
mycie i dezynfekcja zabawek; naprawa lub wymiana uszkodzonego wyposażenia; szklenie
okien; wymiana: świetlówek/żarówek, zamków, uszczelek w drzwiach, uzupełnianie ubytków
farby, płytek pcv.

