Informacja nt.
„Remonty w placówkach oświatowych w ramach przygotowania obiektów do nowego
roku szkolnego 2016/2017”
W placówkach oświatowych naszej gminy w okresie ferii letnich w ramach posiadanych
możliwości finansowych prowadzi się szereg prac remontowych i organizacyjnych mających
na celu, jak najlepsze przygotowanie obiektów do nowego roku szkolnego oraz poprawę ich
stanu technicznego.
W poszczególnych placówkach szkolnych wykonano następujące prace :
ZS Wielichowo
1. Kapitalny remont pomieszczeń zmywalni
2. Remont kapitalny szatni w budynku Szkoły Podstawowej- odgrzybienie , malowanie
części piwnicznej
3. Przygotowanie pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego
SP Wilkowo Polskie
1. Malowanie klas
2. Naprawa gzymsów na budynku szkoły
3. Przeprowadzenie ogólnych porządków
SP Łubnica
1. Remont pomieszczeń kuchni ( szpachlowanie ścian i sufitu, trzykrotne malowanie
ścian i sufitu, gruntowanie ścian, położenie płytek ceramicznych na jednej ścianie)
2. Remont pomieszczenie gospodarczego ( demontaż drzwi i okna, obróbka okna,
szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie ścian, skucie i położenie płytek na podłodze)
3. Remont klatki schodowej poprzez obudowanie od spodu biegów i spoczników
schodów płytą ogniochronną GKF- decyzja pokontrolna ppoż.
4. Częściowe tynkowanie elewacji zewnętrznej
5. Prace hydrauliczne
W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielichowo w okresie ferii letnich w
ramach posiadanych możliwości finansowych wykonano również
szereg prac
przygotowujących obiekty do nowego roku szkolnego
P- le Łubnica
W ramach remontów w przedszkolu wykonano następujące prace:
1. Remont dużej Sali (odbicie tynków i położenie nowych, malowanie, wymiana
kaloryferów i zbiornika przelewowego)

P- le Wilkowo Polskie
1. Malowanie korytarza i łazienki

2. Malowanie starych elementów placu zabaw
3. Modernizacja ogródka przy przedszkolu- montaż ławek, wycięcie krzewów,
wykonanie nowego ogródka z nowymi roślinami
P- le Śniaty
W ramach remontu wykonano następujące prace:
1. Wymiana drzwi do jednej sali
2. Powiększenie wejścia do gabinetu
3. Wyprawki malarskie
Biorąc pod uwagę aktualne możliwości finansowe należy stwierdzić, że nasze obiekty
oświatowe są dobrze przygotowane do rozpoczęcia pracy w nowym roku szkolnym.
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