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W marcu 1999 roku Rada Miejska w Lewinie Brzeskim podj�ła uchwały wdra�aj�ce 
reform� strukturaln� w o�wiacie na terenie naszej gminy. W wyniku podj�tych uchwał                        
z dniem wej�cia w �ycie reformy, tj. od 1 wrze�nia 1999 roku, na terenie gminy 
funkcjonowało 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja.  

W miesi�cu lutym 2000 roku, w ramach racjonalizacji sieci szkół podstawowych, 
zlikwidowane zostały dwie najmniejsze szkoły podstawowe – PSP w Borkowicach                      
(56 uczniów w roku szkolnym 1999/2000) oraz PSP w Oldrzyszowicach (98 uczniów w roku 
szkolnym 1999/2000). Tym samym sie� szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego została 
na trwale ustalona w ten sposób, �e w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowe, a wi�c                
w trzech najwi�kszych, historycznie wyodr�bnionych obszarach naszej gminy, funkcjonuje 
jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum.  

W roku 2000 na terenie gminy funkcjonowało 7 placówek wychowania 
przedszkolnego – dwa przedszkola w Lewinie Brzeskim, dwa w Łosiowie, jedno przedszkole 
w Skorogoszczy (z oddziałami zamiejscowymi w Golczowicach i Mikolinie), jedno 
przedszkole w Przeczy i jedno w Borkowicach.  

W roku 2003 Rada Miejska podj�ła uchwał� w sprawie racjonalizacji sieci placówek 
przedszkolnych. Z dniem 1 wrze�nia 2004 roku zlikwidowane zostało Przedszkole Publiczne 
w Borkowicach oraz Przedszkole Publiczne  Nr 2 w Łosiowie. Równie� zamiejscowy oddział 
przedszkolny w Golczowicach nie został uj�ty w arkuszu organizacyjnym przedszkola                      
w Skorogoszczy na rok szkolny 2004/2005. 

Podkre�li� nale�y, �e u podstaw wszystkich decyzji zwi�zanych z racjonalizacj� sieci 
przedszkoli i szkół podstawowych były prognozy demograficzne wykazuj�ce wyra�ny spadek 
liczby dzieci w poszczególnych rocznikach. Takie podej�cie pozwoliło z  odpowiednim 
wyprzedzeniem podejmowa� optymalne decyzje w zakresie poprawy bazy szkół                               
i infrastruktury zwi�zanej z dowozami.  

Remontom poddano drogi gminne: Borkowicw-Bła�ejowice, Przecza-Lewin Brzeski.    
Z przewo�nikiem oraz dyrektorami szkół uzgodniono miejsca dodatkowych przystanków 
autobusowych, na których postawiono zadaszone wiaty.  

W zakresie inwestycji zaadaptowano zrujnowany obiekt pałacowy na potrzeby 
Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, wybudowano nowoczesn� sal� gimnastyczn�                                 
w Skorogoszczy. Z ko�cem roku 2007 oddana zostanie sala gimnastyczna dla gimnazjum                 
w Lewinie Brzeskim. W Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy zaadaptowano 
mieszkanie nauczycielskie na dwie sale lekcyjne oraz wybudowano nowoczesn� kotłowni�. 
Równie� w budynku Gimnazjum w Skorogoszczy mieszkanie nauczycielskie zostało 
zaadaptowane dla potrzeb szkoły. Wiele prac remontowych wykonano tak�e w budynkach 
gimnazjum i szkoły podstawowej w Łosiowie. W publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie 
Brzeskim w roku 2007 oddano do u�ytku kompleks nowoczesnych boisk sportowych.  

Wa�nym aspektem towarzysz�cym zmianom w o�wiacie było prowadzenie 
racjonalnej polityki kadrowej – w wyniku likwidacji szkół i przedszkoli w zasadzie �aden 
nauczyciel nie stracił pracy. 

Do niniejszej informacji przedło�ono równie� przygotowane przez dyrektorów 
informacje o stanie bazy poszczególnych placówek z uwzgl�dnieniem potrzeb w zakresie 
poprawy bezpiecze�stwa dzieci.  
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Jak wynika z informacji dyrektorów, mimo corocznego anga�owania �rodków na popraw� 
stanu bazy o�wiatowej, lista potrzeb w tym zakresie jest nadal długa. W du�ej mierze wi��e 
si� to z wiekiem eksploatowanych przez nasze szkoły i przedszkola budynków. Przepisy 
BHP, p.po�, nadzoru energetycznego, budowlanego i sanitarnego wymuszaj� corocznie 
podejmowanie okre�lonych działa�, które ze wzgl�du na stan techniczny eksploatowanych 
budynków s� bardzo kosztowne. Cz�sto okazuje si�, �e naprawa jednego elementu wymusza 
remont w zakresie du�o szerszym od pierwotnie zakładanego.  

Du�a kapitałochłonno�� remontów i inwestycji w o�wiacie nakłada na organ prowadz�cy 
konieczno�� zachowania szczególnej ostro�no�ci przy podejmowanych decyzjach w tym 
zakresie. Chodzi o to, �eby �rodki kierowa� tam, gdzie jest gwarancja wykorzystania ich 
przez mo�liwie du�� liczb� odbiorców i w długim okresie czasu. 
Niezb�dne jest tu spojrzenie na ka�d� placówk� w mo�liwie długiej perspektywie czasowej, 
głównie pod k�tem obecnych i przyszłych odbiorców, czyli wychowanków przedszkoli                           
i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Bowiem liczba dzieci warunkuje organizacj� 
całej sieci przedszkoli i szkół oraz wewn�trzn� organizacj� ka�dej placówki. Do niniejszej 
informacji zał�czono demografi� dzieci (i młodzie�y) w gminie Lewin Brzeski, która pozwala 
przewidywa� liczebno�� wychowanków i uczniów w wieku 6-5 lat w przedszkolach,                           
w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Jednak punktem odniesienia do formułowania 
koncepcji na najbli�szych kilka lat  musi by� obecny stan organizacyjny naszej o�wiaty,              
czyli rok szkolny 2007/2008.   

 
W przedszkolach prowadzonych przez gmin� Lewin Brzeski, w roku szkolnym 

2007/2008 przebywa ogółem 392 dzieci (w roku ubiegłym 378). Dzieci w wieku 6 lat jest 
128, przy czym zgodnie z posiadanymi danymi demograficznymi powinno ich by� 135.                   
W pi�ciu prowadzonych przedszkolach jest 16 oddziałów przy �redniej liczbie 24,5 dzieci 
przypadaj�cych na jeden oddział.  

Najwy�sz� �redni� liczb� dzieci na oddział mamy w przedszkolach w Lewinie 
Brzeskim i w Łosiowie (26 dzieci).   

Sytuacja w przedszkolu w Skorogoszczy  jest pozornie lepsza - �rednio w jednym 
oddziale przebywa tam 22 dzieci. Mo�na powiedzie�, �e mamy w Skorogoszczy pewn� 
rezerw� na przyj�cie dodatkowych dzieci, ale dotyczy to wył�cznie oddziału zamiejscowego 
w Mikolinie. Pami�ta� nale�y, �e zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wprowadzenie obowi�zkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cioletnich, bez 
rozbudowy bazy przedszkolnej spowoduje znaczne ograniczenie przyj�� dzieci w wieku 4 i 3 
lat. Pewnym rozwi�zaniem mo�e by� przeniesienie dzieci 6-letnich do szkół, gdy� tak� 
mo�liwo�� daj� przepisy prawa o�wiatowego.  

 
W szkołach podstawowych w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie mamy 948 

uczniów. Zgodnie z danymi demograficznymi powinno ich by� 1.036.  W szkołach tych 
uczniowie przebywaj� w 40 oddziałach, tak wi�c �rednio w oddziale mamy prawie 24 
uczniów.  Na poziomie szkół podstawowych zauwa�a si� wyra�ny spadek liczby uczniów                  
i nieco wolniejszy, wymuszony liczb� uczniów, spadek liczby oddziałów.  

Dla porównania w roku szkolnym 2001/2002 ł�cznie do szkół podstawowych 
ucz�szczało 1225 uczniów – do PSP w Lewinie Brzeskim 699 uczniów (obecnie jest 569),  
do PSP w Skorogoszczy 296 uczniów (obecnie jest 203), do PSP w Łosiowie 230 uczniów 
(obecnie jest 176). Uczniowie przebywali w 51 oddziałach. W Lewinie Brzeskim było               
27 oddziałów (obecnie s� 22), w Skorogoszczy było 12 oddziałów (obecnie jest 10),                     
w Łosiowie było 12 oddziałów (obecnie jest 8).    
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Porównanie liczby uczniów w szkołach podstawowych w latach 2001/2002, 2006/2007                        
i 2007/2008 przedstawia poni�szy wykres. 
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W gimnazjach w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie mamy                            

530 uczniów. Zgodnie z danymi demograficznymi powinno ich by� 602.  W szkołach tych 
uczniowie przebywaj� w 23 oddziałach, tak wi�c �rednio w oddziale mamy                            
23 uczniów. Na poziomie szkół gimnazjalnych nie zauwa�a si� jeszcze wyra�nego spadku 
liczby uczniów. Pami�ta� jednak nale�y, �e wyra�ny spadek uczniów w szkołach 
podstawowych po kilku latach „przeniesie” si� na gimnazja. Ponadto zaznaczy� warto, �e 
spadek nawet o kilku uczniów dla małej szkoły mo�e skutkowa� powa�nymi konsekwencjami 
natury organizacyjnej. Przykładem jest tutaj Gimnazjum w Łosiowie, do którego w roku 
szkolnym 2004/2005 ucz�szczało 116 uczniów, w roku szkolnym 2005/2006 ucz�szczało 112 
uczniów (do 6-ciu oddziałów), w roku szkolnym 2006/2007 105 uczniów (do 5-ciu 
oddziałów) a w roku szkolnym 2007/2008 ucz�szcza 94 uczniów do 5-ciu oddziałów.  Przy 
tej liczbie oddziałów zorganizowanie pracy szkoły jest trudne i coraz bardziej kosztowne.            

Analiza danych demograficznych jednoznacznie wskazuje na pogł�biaj�cy si� spadek 
liczby dzieci. Dane demograficzne dla dzieci 6-letnich s� o 5% wy�sze od faktycznie 
przyj�tych do przedszkola dzieci w tej grupie wiekowej. Do szkół podstawowych trafia ju�               
o 9% mniej uczniów ni� wynika to z danych demograficznych, a do gimnazjów o 13% mniej 
uczniów.  

 
Najtrudniejsz� sytuacj� pod wzgl�dem spadaj�cej liczby dzieci i uczniów na tle 

utrzymywanej bazy szkół i przedszkoli mamy w rejonie Łosiowa. Do trzech oddziałów 
przedszkolnych w roku szkolnym 2007/2008 ucz�szcza tam 79 wychowanków. Zaznaczy� 
jednak nale�y, �e przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie dysponuje dwoma budynkami – 
budynkiem przy ul Głównej i budynkiem po zlikwidowanym Przedszkolu Publicznym Nr 2 
przy ul J. Barona. Analizuj�c dane demograficzne widzimy, �e w latach  2009 do 2011 liczba 
dzieci 5 i 6 letnich stabilizuje si� na poziomie około 50 dzieci, a wi�c na dwa pełne oddziały 
przedszkolne. Zauwa�alne w ostatnich dwóch latach wyra�ne zainteresowanie rodziców 
mo�liwo�ci� oddawania dzieci do przedszkoli, oraz zapowiadane przez MEN wprowadzenie 
obowi�zku przedszkolnego dla dzieci 5-cio letnich, pozwala przyj��, �e modelem 
dostosowanym w przyszło�ci do potrzeb społecznych b�dzie w Łosiowie przedszkole 4-ro 
oddziałowe (dwa oddziały dzieci 5-6 letnich i dwa oddziały dzieci 3-4 letnich). Teoretycznie 
wi�c mo�na zało�y�, �e w Łosiowie mamy bardzo dobr� sytuacj�, gdy� w dwóch budynkach 
mamy miejsce dla 4 oddziałów. Problemem jest jednak bardzo zły stan techniczny 
u�ytkowanych przez przedszkole budynków. Wst�pny kosztorys na niezb�dne roboty 
remontowo budowlane w budynku przy ul. Głównej opiewa na kwot� 280.000 zł – s� to 
roboty zwi�zane z wymian� instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, stolarki 
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okiennej i drzwiowej, remontu podłóg, schodów i łazienek. Roboty e nie obejmuj� elewacji                
i przeło�enia dachu. Podobnie kapitałochłonny b�dzie remont budynku przy ul. J. Barona.                 
Z ekonomicznego punktu widzenia nale�y wi�c przyj�� inne rozwi�zanie polegaj�ce na 
przeniesieniu przedszkola do jednego, odpowiednio dostosowanego do potrzeb przedszkola 
budynku. Budynkiem takim po odpowiedniej adaptacji i remoncie mo�e by� budynek 
obecnego gimnazjum przy ul. J. Słowackiego. Korzy�ci płyn�ce z takiego rozwi�zania: 

• adaptacja budynku nie powinna by� dro�sza od remontów w dwóch budynkach 
zajmowanych przez przedszkole, 

• utrzymanie dwóch kuchni w dwóch budynkach obecnego przedszkola jest drogie – 
jedna kuchnia w jednym budynku pozwoli zracjonalizowa� zatrudnienie personelu, 

• zarz�dzanie dwiema nieruchomo�ciami jest trudniejsze i mniej skuteczne, gdy 
dyrektor przebywa w jednym budynku, utrudniona jest organizacja zast�pstw za 
chorych nauczycieli, zatrudnianie pracownika (ów) na stanowisku wo�nego b�dzie 
bardziej racjonalne przy jednej nieruchomo�ci, 

• atutem przeniesienia przedszkola do budynku przy ul. J. Słowackiego jest równie� 
poło�enie budynku przy mniej ruchliwej trasie oraz mo�liwo�� wykorzystania terenu 
przyszkolnego na plac zabaw, wi�ksze bezpiecze�stwo przy organizacji wycieczek, 
wszystkie dzieci dowo�one b�d� praktycznie pod budynek przedszkolny – obecnie 
s� przeprowadzane z przystanków oddalonych o kilkaset metrów od przedszkola. 

  Niew�tpliwie mankamentem przyj�tego rozwi�zania jest fakt, �e dzieci z tzw. Osiedla w 
Łosiowie b�d� miały dalej do przedszkola ni� obecnie, gdy ucz�szczaj� do budynku przy 
ul. J. Barona. 
 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie w roku szkolnym 2007/2008 
ucz�szcza 176 uczniów, czyli o około 5% mniej uczniów ni� wynika to z danych 
demograficznych. Szkoła liczy 8 oddziałów i według wylicze� dyrektora w roku szkolnym 
2010/2011 oddziałów b�dzie 7 a w roku szkolnym 2013/2014 przewiduje si�, �e w szkole 
b�dzie 6 oddziałów. 

Do Gimnazjum w Łosiowie w roku szkolnym 2007/2008 ucz�szcza 94 uczniów, czyli 
o około 13% mniej uczniów ni� wynika to z danych demograficznych. Szkoła liczy                       
5 oddziałów i według wylicze� dyrektora w roku szkolnym 2008/2009 b�d� 4 oddziały               
a od  roku szkolnego 2009/2010 przewiduje si�, �e w szkole b�d� 3 oddziały. 

Spadaj�ca liczba uczniów najbardziej dotyka szkoł� gimnazjaln�. Ju� przy 5-ciu 
oddziałach dyrektor szkoły napotyka na realne trudno�ci w zarz�dzaniu placówk� – 
ustalenie przydziałów czynno�ci dla nauczycieli, projektowanie organizacji szkoły, 
organizowanie zast�pstw itp. Wzrastaj� te� realne koszty utrzymania jednego ucznia, przy 
czym zaznaczy� nale�y, �e budynek gimnazjum wymaga dalszych remontów – wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej, 
wzmocnienie stropu na I pi�trze pod sal� informatyki. 

Analizuj�c sytuacj� stanu o�wiaty w rejonie Łosiowa, wspólnie z dyrektorami 
przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum uzgodniono, �e najbardziej optymalnym 
rozwi�zaniem b�dzie: 

1. budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem trzech sal lekcyjnych przy PSP                  
w Łosiowie, 

2. utworzenie z dniem 1 wrze�nia 2009 roku Zespołu szkół w skład którego 
wejdzie szkoła podstawowa i gimnazjum, 

3. adaptacja budynku po gimnazjum na przedszkole – w okresie do dnia 31 
sierpnia 2009 roku, 

4. przeniesienie z dniem 1 wrze�nia 2009 roku przedszkola do budynku po 
gimnazjum. 
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Wa�nym elementem maj�cym wpływ na bezpiecze�stwo dzieci b�dzie równie� 
przygotowanie odpowiedniego parkingu dla autobusów szkolnych. Podkre�li� przy tym 
nale�y, �e szybka realizacja inwestycji i remontów bazy o�wiatowej w Łosiwie b�dzie 
miała istotne znaczenie ograniczaj�ce wydatki na bie��ce remonty zarówno budynków 
przedszkolnych i budynku gimnazjum w Łosiowie. Obecnie w naszych placówkach wiele 
�rodków wydawanych jest na realizacj� zalece� pokontrolnych inspektora sanitarnego, 
inspektora pracy, nadzoru budowlanego słu�b BHP i P.Po�. Ponadto szybka realizacja 
inwestycji umo�liwi gminie zbycie do�� atrakcyjnych działek, na których obecnie znajduj� 
si� obiekty przedszkolne. �rodki te zasil� bud�et gminy, z którego w znacz�cej cz��ci 
b�dzie finansowane zadanie rozbudowy i modernizacji bazy szkolnej i przedszkolnej                   
w Łosiowie. 
 

Lewin Brzeski, 8 pa�dziernika 2007 roku. 

 
 
Przygotował: 
Marek Nowak 
Kierownik Wydziału 
O�wiaty i Spraw Społecznych 
 
 
Informacje dyrektorów przedszkoli i szkół o stanie bazy i potrzebach w tym zakresie. 
 
Stan bazy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim. 
 
 
             Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim mie�ci si� w budynku przy Alei 
Wojska Polskiego 13.  Jest to obiekt murowany, pi�trowy, wolnostoj�cy. W piwnicy 
przedszkola znajduj� si� szatnie. Na parterze mie�ci si� kancelaria, sala zabaw dzieci 
najmłodszych, toaleta, jadalnia –wspólna dla wszystkich dzieci oraz kuchnia, która jest w 
cz��ci wyremontowana (wymiana instalacji wodnej i glazury �ciennej) i doposa�ona w 
nowoczesny sprz�t – zmywark�, urz�dzenia do produkcji �ywno�ci,  krajalnice, garnki, 
naczynia, sztu�ce. Obecnie spełnia   wymogi HACCAP. Na pierwszym pi�trze znajduj� si� 
trzy sale zabaw, toaleta, pokój nauczycielski oraz zaplecze gospodarcze- magazyn �ywno�ci, 
biuro intendenta, szatnie personelu obsługi. Przedszkole posiada  kotłowni� gazow� 
centralnego ogrzewania zmodernizowan� w VIII.2005 r. 
Znajduj�ce si� w przedszkolu meble w 50% posiadaj� certyfikaty (s� to stoliki i krzesła  
zakupione w 2004r.). Pozostałe stoliki i krzesła zostały zakupione w 1987r. w CEZAS                       
w Opolu. Niestety w placówce nie ma dokumentów, dotycz�cych ich certyfikatów, cho� na 
niektórych meblach zachowały si� naklejki z numeracj�, potwierdzaj�ce spełnianie przez nich 
odpowiednich norm. 
           Wyposa�enie placówki w  �rodki dydaktyczne mo�na oceni� jako dobre. Placówka 
posiada 2 zestawy komputerowe, 2 telewizory, kilka magnetofonów, zestaw DVD, 
kserokopiark�, fax. Corocznie w miar� posiadanych funduszy placówka jest  wyposa�ana w 
nowe zabawki, gry, literatur� dla dzieci, sprz�t sportowy. Obecnie najbardziej konieczny  jest 
zakup  pomocy dydaktycznych, potrzebnych do terapii i  pracy indywidualnej z dzie�mi 
niepełnosprawnymi.   
                Przedszkole Publiczne  nr 1 posiada pi�kny, poro�ni�ty traw� ogród, s�siaduj�cy z 
parkiem. Jest on wyposa�ony w kolorow� architektur� ogrodow�, urz�dzenia do zabaw               
( hu�tawki, zje�d�alnie, piaskownice, bujaki ) i przeno�ny sprz�t sportowy. Prawie wszystkie 
urz�dzenia (90%) ,znajduj�ce si� w nim posiadaj� certyfikaty bezpiecze�stwa ( za wyj�tkiem 
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jednej zje�d�alni, otrzymanej w darze po powodzi w 1997 r.) Na terenie ogrodu znajduje si� 
gara�, w którym przechowywane s� zabawki, przybory i sprz�t ogrodowy. Kilka lat temu 
został on wyremontowany i obecnie jest  w dobrym stanie. 
                
              Pomimo, i� w ostatnich kilku latach przeprowadzono szereg prac remontowych 
(remont kuchni  wła�ciwej,  modernizacja kotłowni co, wymiana 10 okien, monta� obudowy 
kaloryferów, malowanie szatni przedszkolnej, remont parkietu w jadalni, kancelarii i holu 
przedszkola,  wstawienie drzwi o odpowiedniej odporno�ci ogniowej do magazynów warzyw, 
remont gara�u, zlikwidowanie sprz�tu i urz�dze� ogrodowych nie posiadaj�cych certyfikatów 
i atestów bezpiecze�stwa i  w ich miejsce zamontowanie  nowoczesnych , ekologicznych 
urz�dze�) to nadal placówka ma ogromne potrzeby w tym zakresie.    
 
Potrzeby remontowe Przedszkola Publicznego Nr 1w Lewinie Brzeskim na najbli�sze lata: 

• wymiana elewacji budynku ( obecna jest  w bardzo złym stanie, szczególnie w tylnej 
cz��ci budynku –pop�kana i obsypuj�ca si�), 

• remont dachu i  wymiana rynien ,  
• remont zaplecza kuchennego(umywalni i obieralni- wymiana glazury �ciennej              

i instalacji wodno- kanalizacyjnej), 
• remont zaplecza  personelu obsługi ( zalecenia inspekcji pracy) 
• remont parkietu w sali gr. I ( przeło�enie i cyklinowane parkietu)-  uwarunkowany 

decyzj� Pa�stwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, 
• wymiana instalacji o�wietlenia w   salach zabaw, biurze intendenta, kancelarii, jadalni 

i umywalni- uwarunkowany decyzj�  Pa�stwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej         
i  Pa�stwowej Inspekcji Pracy, 

• wymiana cz��ci starej stolarki okiennej i drzwiowej (nieszczelnych, wypaczonych, ) 
• malowanie  sal zabaw i korytarzy ( ostatnie malowanie wykonano w 2001r.) 
• wyremontowanie schodów  przy wyj�ciu do ogrodu oraz przy tylnym wej�ciu do 

budynku,   
• remont istniej�cego ogrodzenia oraz ogrodzenie budynku od strony Alei Wojska 

Polskiego ( wej�cie do budynku znajduje si� kilka metrów od ulicy), 
 
                                                                                                     Dyrektor Przedszkola 
 
  Stan bazy Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim. 

     

Publiczne Przedszkole nr 2 w Lewinie Brzeskim  mie�ci si� w wolnostoj�cym budynku 
składaj�cym si� z niskiego i wysokiego parteru oraz poddasza u�ytkowego. Przedszkole 
jest placówk� czterooddziałow�.  Otoczone jest pi�knym ogrodem, bogato  wyposa�onym 
w urz�dzenia zabawowe,  posiadaj�ce niezb�dne certyfikaty i atesty bezpiecze�stwa. 
Urz�dzenia te s� systematycznie kontrolowane i konserwowane. Na placu przedszkolnym 
znajduj� si� trzy piaskownice, z których jedna, najwi�ksza, została zabudowana dachem, 
który chroni piach przed zanieczyszczeniami , a bawi�ce si� w nim dzieci przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Plac przedszkolny  jest systematycznie 
doposa�ony  i upi�kszany przede wszystkim dzi�ki funduszom zdobytym przed 
Przedszkole ( festyny, sponsorzy).   
 Na parterze znajduje si�: kotłownia, pomieszczenia gospodarcze (kuchnia                          
z zapleczem), szatnia dla personelu oraz szatnia dla dzieci. Kotłownia i cała instalacja c.o. 
została w ubiegłym roku wymieniona  i zmodernizowana- z w�glowej na gazow�. 
Kuchnia jest systematycznie modernizowana i doposa�ona zgodnie z wymogami HCCP. 
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Na pierwszym pi�trze s� trzy sale przeznaczone do zabaw i zaj�� edukacyjnych, cztery 
jadalnie, ubikacja, łazienka, zmywalnia naczy�, gabinet dyrektora i sala wyposa�ona        
w urz�dzenia biurowe. Na drugim pi�trze znajduj� si� 2 sale zabaw i zaj�� 
dydaktycznych,  sypialnia, ubikacja oraz trzy strychy. Wszystkie oddziały maj� swoje  
osobne jadalnie. Wszystkie pomieszczenia przedszkolne w ubiegłym roku zostały 
pomalowane. Umywalnie i ubikacje dla dzieci s� wyremontowane.  Korytarze wyło�ono 
płytkami. Sale zabaw dla dzieci posiadaj� dywany i wykładziny posiadaj�ce atesty p.po�.   
i  wyposa�one s� w meble i pomoce dydaktyczne.  
W chwili obecnej w trzech pomieszczeniach znajduj�  si� stoliki i krzesełka posiadaj�ce 
certyfikaty, co stanowi ok. 60% ogółu wyposa�enia w/w mebli, na pozostałe meble 
zakupione  w latach 1985-1990   nie posiadamy wymaganych  certyfikatów ( w tamtym 
czasie nie były one wymagane, ani tez wydawane).  Na meblach tych zachowały si� 
jedynie szcz�tkowe etykiety  informuj�ce o producencie (wynik pokontrolny Stacji Sanit.-
Epidem.). Przedszkole zaopatruje poszczególne grupy i sale w niezb�dne pomoce 
dydaktyczne w miar� potrzeb i mo�liwo�ci  finansowych. Potrzeby w tym zakresie s� 
stałe, gdy� pomoce szybko si�  
W przedszkolu znajduj� si� dwa komputery z dost�pem do Internetu. 
Obiekt wyposa�ony jest w instalacj�: 

� Wodoci�gow� – z sieci miejskiej, 
� Kanalizacyjn� – podł�czenie do kanalizacji, 
� Centralnego ogrzewania, 
� Elektryczn�, 
� Odgromow�, 
� Gazow�. 

W budynku przedszkola przeprowadzono prace zwi�zane z ochron� p.po�arow�, tj.: 
- zamontowano urz�dzenie wczesnego wykrywania po�aru.  
- oddymianie klatki schodowej, 
- zaimpregnowano konstrukcj� drewnian� dachu , 
- zabezpieczono konstrukcj� stalow� schodów farb� ognioodporn�, 
- zamontowano o�wietlenie awaryjne, 
- zamontowano drzwi ognioodporne na strychy, 
- wyposa�ono sale dla dzieci w wykładziny posiadaj�ce atesty p.po�. 

 
W planach do realizacji nale�y uj�� nast�puj�ce prace w obiekcie  i otoczeniu. 
Najwa�niejsze to:  

� Remont dachu – wymiana pokrycia dachowego i naprawa kominów, 
� wymian� stolarki okiennej w budynku, 
� odnowienie elewacji, osuszenie �cian zawilgoconych 
� docieplenie strychów, 
� Wydzielenie i wykonanie nowego miejsca składowania odpadów umo�liwiaj�cego 

dobry dost�p do wywozu �mieci słu�bom komunalnym. 
oraz 
� Monitoring placówki i placu przedszkolnego (z uwagi na codzienne przebywanie 

obcych dzieci i młodzie�y po zamkni�ciu przedszkola i dewastowanie  urz�dze�) 
� Wykonanie nowego ogrodzenia placu przedszkolnego, 
� Remont podłóg (parkietów) w salach starszaków, pi�ciolatków i maluchów 
� Modernizacja i doposa�enie zmywalni naczy� stołowych – spełnianie wymaga� 

zwi�zanych z wprowadzeniem systemu HACCAP 
� Modernizacja windy do transportu wydawanych posiłków, 
� remont łazienki, wc, pralni (wyło�enie płytkami) – znajduj�cych si�  

  w pomieszczeniach  przykuchennych. 
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         Przedszkole stale  modernizuje, wzbogaca  i upi�ksza pomieszczenia i teren 
przedszkolny, dostosowuj�c si� do wymaga� Sanepidu, Stra�y Po�arnej i  Inspekcji Pracy.  
Wszystkie podejmowane przez nas działania maj� na celu zapewnienie naszym 
wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju, bezpiecznych i atrakcyjnych zaj��            
i zabaw. Wiele zostało ju� zrobione dzi�ki pomocy miasta , rodziców , sponsorów oraz 
pracowników, aktywnie wł�czaj�cych si� w zdobywanie funduszy oraz swoj� prac� na rzecz 
przedszkola. Nadal s� jednak konieczne prace , które wymagaj� du�ych nakładów 
finansowych. Dlatego prosz� o uj�cie niezb�dnych remontów w naszej placówce w planach 
inwestycyjnych naszej gminy w najbli�szych latach. 
 
                                                                                                 Dyrektor Przedszkola 
 
 Stan bazy Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy 
 
- stan bazy: 3 sale zaj�� i zabaw dobrze wyposa�one w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne 
(meble nie posiadaj� aktualnych certyfikatów), 
- ogród przedszkolny systematycznie doposa�any w nowy sprz�t ogrodowy, który zast�puje 
wyeksploatowane urz�dzenia, 
- potrzeby remontowe na najbli�sze lata: pilna wymiana pojedynczych okien na korytarzach    
i w pomieszczeniach kuchennych, malowanie korytarzy, wymiana rynien i rur spustowych, 
budowa wiatrołapu, poło�enie nowego dachu. 

Według zalece� stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w kuchni nie powinien 
funkcjonowa� piec w�glowy, który powoduje zanieczyszczenia wewn�trzne; zainstalowanie 
pieca elektrycznego wi��e si� z wymian� całej instalacji elektrycznej w budynku. 

Powy�sze informacje nie b�d� przesłane drog� elektroniczn� ze wzgl�du na brak 
komputera. Komputer uległ awarii i nie nadaje si� do naprawy. 
W tegorocznym bud�ecie brak �rodków na zakup nowego komputera. 
 
                                                                                                    Dyrektor Przedszkola 
 
   Stan bazy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie 
 
Dwa oddziały przedszkolne przy ul. Głównej mieszcz� si� w przedwojennym, 
jednopi�trowym budynku z poddaszem. W piwnicach znajduje  si� szatnia dla dzieci, 
kotłownia oraz pomieszczenie składu na opał. Na parterze s� dwie sale i łazienka dla dzieci, 
kuchnia, WC dla personelu oraz natrysk .Na pi�trze kancelaria dyrektora, pokój socjalny, 
WC, magazyn �ywno�ci, sala gimnastyczna, pomieszczenia gospodarcze. 
 Szatnie: dwa wykafelkowane pomieszczenie, słabo o�wietlone i ogrzane (rury             

przepływowe co), stare bez atestów szafki dla dzieci; 
Kotłownia: stary, nie ekonomiczny piec co ,minusem i negatywn� ocena Sanepidu jest 

krzy�owanie si� drogi przenoszenia opału ze składu do kotłowni z droga 
przechodzenia dzieci z szatni do sal; 

Sale zaj��: wyposa�one w nowe, atestowane stoły ( dwie sale) oraz krzesła dla dzieci (jedna 
sala), stare bez atestów meble, baza dydaktyczna na bie��co wzbogacana               
(plansze, gry, mapy, tablice, pomoce edukacyjne, telewizor, video, DVD, kasety, 
płyty, magnetofony); 

Łazienka dzieci: wykafelkowana, urz�dzenia sanitarne sprawne, dostosowane do dzieci;  
Kuchnia: ocena negatywna Sanepidu ze wzgl�du na niefunkcjonalno�� i krzy�owanie si� dróg 

czystych z brudnymi, co wynika z usytuowania kuchni i niemo�no�ci dokonania 
jakichkolwiek zmian, wyposa�ona w 2 kuchenki gazowo- elektryczne (gaz 
butlowy),zmywarko- wyparzacz, patelni� elektryczn�, stary piec w�glowy; 

Kancelaria: wyposa�ona w komputer z dost�pem do Internetu. 
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Najpilniejszymi pracami remontowymi w tym budynku jest kapitalny remont dachu                 
i kominów, wymiana drzwi i okien, instalacji elektrycznej i co, odnowienie elewacji  
zewn�trznej oraz wyposa�enie placu zabaw. 
 
Budynek przy ul. J. Barona jest parterowy. Znajduj� si� w nim dwie sale zabaw                     
z łazienkami, kuchnia, szatnia dla dzieci, piwnica z pomieszczeniami gospodarczymi. 
Sale zaj��: wykorzystywana tylko jedna, posiada nowe z atestem stoliki dla dzieci , stare 

krzesełka, które jesieni� tego roku zostan� wymienione na nowe; 
Łazienki: niedostosowane do norm i wymogów Sanepidu ( brak kafelek, junkers gazowy); 
Kuchnia: wyposa�ona w wyparzacz, kuchenki gazowe ( gaz z gazoci�gu), niewykafelkowana, 

brak nowoczesnych urz�dze�; 
Szatnia: stare, bez atestów szafki dla dzieci.  
Budynek ogrodzony niskim płotem, co ułatwia dzieciom i młodzie�y osiedla 
J. Barona niekontrolowane korzystanie z placu zabaw, który jest ju� prawie pozbawiony 
urz�dze� sportowych. Najpilniejszymi potrzebami tego budynku jest modernizacja kuchni       
i łazienek dla dzieci oraz wyposa�enie placu zabaw. 
 
Pomimo wielu stara� oraz przeprowadzonych w miesi�cu lipcu prac remontowych                  
w obydwóch budynkach ( malowanie sal zaj��, kuchni i klatki schodowej) bez ko�ca 
pojawiaj� si� wszelkiego rodzaju awarie (p�kni�te rury, ciekn�cy dach,) wymagaj�ce ci�głych 
prac a co za tym idzie du�ych nakładów pieni��nych, których niestety nie posiadamy. 
   
 
                                                                                                   Dyrektor Przedszkola 

 

Stan bazy Przedszkola Publicznego w Przeczy 

 

Przedszkole Publiczne w Przeczy jest przedszkolem jednooddziałowym, do którego 
ucz�szczaj� dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Budynek przedszkola został adoptowany po zlikwidowanej szkole podstawowej. Jest on 
dwukondygnacyjny, na parterze znajduj� si� pomieszczenia przedszkolne, sala zabaw, 
kancelaria, magazyn, kuchnia, łazienka, korytarz. Na pi�trze znajduje si� mieszkanie 
emerytowanej nauczycielki oraz wy�ej pomieszczenie strychu. 

Przedszkole czynne jest 8,5 godzin dziennie (od godz. 6:45 do godz. 15:15) dzieci maj� 
mo�liwo�� korzystania z trzech posiłków: �niadania, obiadu i podwieczorka. 
Pomieszczenie bloku �ywieniowego wymaga modernizacji, zalecono rozbiórk� pieca 
w�glowego ze wzgl�du na zanieczyszczenia wewn�trzne. Ponadto przedszkole nie 
posiada szatni. Rol� t� pełni� dwa korytarzyki w przedniej i ko�cowej cz��ci budynku. 

Na pocz�tku 2007 r. cz��ciowo naprawiono uszkodzony dach i umieszczono dla 
bezpiecze�stwa płotki przeciw�niegowe. W okresie przerwy wakacyjnej odnowiono 
korytarz przedszkolny, dokonano konserwacji i pomalowano urz�dzenia na placu zabaw 
w ogrodzie przedszkolnym. Dokonano konserwacji sprz�tu w bloku �ywieniowym               
i sprawdzono stan pod wzgl�dem bezpiecze�stwa.  

Do wykonania przewidziana jest wg decyzji Sanepidu modernizacja pomieszcze� 
przedszkolnych. 

 

                                                                          Dyrektor Przedszkola 
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Stan bazy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim 
 
Kompleks obiektów szkolnych przy ulicy Ko�ciuszki poddawany był w ubiegłym 

roku szkolnym zabiegom modernizacyjnym polegaj�cym na:  
• wymianie stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz w ł�czniku sali z budynkiem 

dydaktycznym, 
• dociepleniu w/w cz��ci obiektu szkolnego,  
• odnowieniu elewacji budynków, 
• poło�eniu syntetycznych nawierzchni na dwóch najwi�kszych boiskach szkolnych, 
• poło�eniu nowej nawierzchni asfaltowej na wewn�trznej drodze biegn�cej od ulicy 

Moniuszki i cz��ci placu szkolnego oraz nawierzchni z kostki betonowej na doj�ciach 
do szkoły od ulicy Ko�ciuszki, 

• gruntownym remoncie pokoju nauczycielskiego poł�czonym z wyposa�eniem w nowe 
meble. 

Obiekty kompleksu wymagaj�: 
• pokrycia stropodachów pap� termoutwardzaln� ze wzgl�du na wyst�powanie trudnych 

do zlokalizowania nieszczelno�ci powoduj�cych powstawanie zacieków po 
intensywnych opadach deszczu, 

• przebudowy instalacji elektrycznej na parterze i cz��ci I pi�tra budynku głównego 
poniewa� istniej�ca wykonana jest z aluminium, a sanepid zwraca uwag� na zbyt mał� 
ilo�� punktów �wietlnych w salach lekcyjnych, 

• zamontowania klimatyzacji w salach na II pi�trze (w upalne dni dzieci słabn� w czasie 
zaj�� lekcyjnych ze wzgl�du na wysok� temperatur� i brak wymiany powietrza), 

• cyklinowania parkietów na sali gimnastycznej i w wi�kszo�ci pomieszcze� 
dydaktycznych lub wymiany podłóg na wykonane ze specjalnych wykładzin 
przystosowanych do intensywnego u�ytkowania, 

• systematycznego malowania sal lekcyjnych (od 20 lat prace te wykonywali wspólnie i 
na własny koszt rodzice i nauczyciele), 

• wykonania monitoringu wizyjnego obiektów (przed remontem elewacji poło�ono 
okablowanie zewn�trzne), 

• przystosowania budynku do pracy z dzie�mi niepełnosprawnymi, głównie poprzez 
budow� podjazdu i zamontowanie windy dla dzieci na wózkach, 

• modernizacji pozostałych boisk i bie�ni szkolnej (boiska maj� zniszczon� 
nawierzchni� asfaltow�, a na bie�ni woda wypłukała ceglan� m�czk� odsłaniaj�c 
kamienny podkład),  

• wymiany około 50% prz�seł ogrodzenia od strony ulicy Moniuszki i Mickiewicza 
oraz czyszczenia, konserwacji i wymiany siatki w pozostałych prz�słach, a tak�e 
wykonania około 40 mb ogrodzenia o wysoko�ci min. 1,5 m od strony działek 
budowlanych za budynkiem AMiRR,  

• wybudowania wiaty dla uczniów oczekuj�cych na autobus szkolny. 
 

Budynek „małej” sali gimnastycznej przy ulicy Mickiewicza dotychczas 
u�ytkowany był głównie przez gimnazjum. Od wrze�nia obiekt wraca w pełne u�ytkowanie 
szkoły podstawowej. Po po�arze w hali głównej wykonano nowy podwieszany sufit, 
wymieniono elektryczn� instalacj� stropow�, cz��� wi��by dachowej i parkietu. Cały parkiet 
po osuszeniu został wycyklinowany, a wszystkie pomieszczenia i okna pomalowane. 
Wymieniono równie� cz��� drzwi na ognioodporne. Przegl�du wymaga sie� wodna 
(wyst�puj� ubytki wody) oraz instalacja centralnego ogrzewania (niedogrzanie cz��ci 
pomieszcze�). 
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Wyposa�enie szkoły w pomoce dydaktyczne, meble i inny sprz�t mo�na uzna� za 
zadowalaj�ce. Jednak znaczna ich cz��� wymaga wymiany ze wzgl�du na techniczne zu�ycie. 
Ten proces jest systematycznie realizowany. Najpilniejsze potrzeby w tym wzgl�dzie to:  

• zakup kompletnego wyposa�enia do pracowni zaj�� korekcyjno-
kompensacyjnych i nauczania indywidualnego, 

• wyposa�enie jednej z sal j�zykowych w stanowiska do audiofonicznego 
nauczania j�zyka obcego, 

• monta� �aluzji przeciwsłonecznych we wszystkich salach lekcyjnych, 
• wymiana ławek i krzeseł uczniowskich w salach nr 24, 27 i 35, 
• zakup nowoczesnego sprz�tu audiowizualnego do pi�ciu pracowni, 
• wymiana dwóch wie� do mocowania tablic do piłki koszykowej na boiskach 

zewn�trznych, dwóch tablic do kosza na sali gimnastycznej, 8 ławeczek 
gimnastycznych i wyposa�enia do sal gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
– cały sprz�t z odpowiednimi certyfikatami dopuszczenia do u�ytkowania, oraz 

• doposa�enia biblioteki szkolnej w zestawy lektur oraz �wietlicy w ró�nego 
rodzaju dydaktyczne gry �wietlicowe.  

 
 

                                                                                                   Dyrektor Szkoły 
 
 
Stan bazy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy 
 
 

•••• Ul. Opolska 6. Budynek przedwojenny, wymagaj�cy remontu w zakresie: 
- wymiany okien, 
- wymiany podłogi w korytarzu na parterze, 
- wymiany toalet (remont łazienek na parterze) 
- wymiany fragmentów instalacji elektrycznej w budynku 
- utwardzenia podwórka przed budynkiem szkoły 
- doposa�enie w meble pokoju nauczycielskiego (stół, krzesła) 
 
•••• Ul Zamkowa 6. Obiekt składa si� z dwóch budynków: starego, przedwojennego oraz 

nowego, poł�czonych ł�cznikiem. 
W starej cz��ci konieczna jest: 
- wymiana okien 
- remont toalety na II pi�trze 
- doposa�enie nowo powstałej sali komputerowej w niezb�dne meble (krzesełka, stoliki, 
tablica), kraty w drzwiach, �aluzje w oknie oraz wymiana wykładziny podłogowej 
- wyposa�enie gabinetu pedagoga i psychologa (wykładzina dywanowa, meble) 
W nowej cz��ci konieczne jest: 
- wzmocnienie o�wietlenia w bibliotece, sekretariacie i gabinecie dyrektora 
- zabezpieczenie drzwi wej�ciowych do biblioteki w rolet� antywłamaniow� (ze wzgl�du 
na powstaj�ce tam internetowe centrum informacji multimedialnej) 
- remont jednej z sal lekcyjnych zalanej podczas ulewy (w czerwcu 2007r.) 
- generalny remont dachu 
Teren wokół tego obiektu ł�czy si� bezpo�rednio z parkiem i jest powszechnie dost�pny – 
ze wzgl�du na bezpiecze�stwo powinien zosta� ogrodzony. 
 

 
                                                                                                          Dyrektor Szkoły 



 

 

 

13 

Stan bazy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie 
 
 
Budynek został oddany do u�ytkowania w 1961 roku i dot�d nie przeprowadzano w nim 
kapitalnego remontu z wyj�tkiem wymiany stolarki okiennej. W czasie wakacji 
systematycznie wykonywane s� drobne naprawy i modernizacja. W lipcu bie��cego roku 
wykonano remont kapitalny dwóch sal lekcyjnych wraz z wymian� podłóg. 
 
Potrzeby remontowe na najbli�sze lata to:  
 
-  poło�enie nowej papy na budynku szkoły; 
-  uszczelnienie rynien spustowych; 
- uzupełnienie tynków zewn�trznych budynku i malowanie elewacji; 
- wyrównanie płytek chodnikowych przed szkoł� i na placu apelowym;  
- wykonanie ogrodzenia i siatek osłonowych;  
- remont boisk sportowych (nawierzchnia i sprz�t);  
- wymiana instalacji elektrycznej i C.O;  
- generalny remont schodów przy wej�ciu, od boiska i kuchni;  
- wymiana drzwi w salach lekcyjnych;  
- malowanie korytarzy na parterze i pierwszym pi�trze oraz trzech sal lekcyjnych, stołówki  
  i sali gimnastycznej; 
- wymiana wykładzin podłogowych w trzech salach;  
- remont i modernizacja sekretariatu i pokoju nauczycielskiego;  
- zakup nowych mebli  i ławek do sze�ciu sal lekcyjnych; 
- zakup sprz�tu TV i multimedialnego 
 
 
                                                                                                       Dyrektor Szkoły 
 
Stan bazy szkolnej Gimnazjum w Lewinie Brzeskim 
 
 
 Budynek Gimnazjum jest po adaptacji i spełnia warunki do bezpiecznego przebywania 
uczniów. Ani SANEPID, ani Stra� Po�arna nie zgłaszaj� powa�niejszych uchybie�. Drobne 
usterki likwidowane s� na bie��co. 
Po oddaniu do u�ytku sali gimnastycznej szkoła zapewni bardzo dobre warunki do nauki        
i rozwoju młodzie�y.  

Pozostanie problem boisk szkolnych i urz�dze� sportowych na wolnym powietrzu.     
W kolejnych latach trzeba b�dzie przede wszystkim zdecydowa� o lokalizacji. Albo 
pozostawi� przy ulicy Chopina, gdzie s� boiska trawiaste i rozbudowywa� je o bie�ni�, boiska 
do siatkówki, albo przenie�� do parku, bli�ej szkoły. Ka�de rozwi�zanie ma zalety i wady. 
Boiska przy ulicy Chopina s� obszerne, ładnie poło�one, ale zbyt oddalone od szkoły. 
Ulokowanie boisk w parku na terenie zalewowym wi��e si� z utrudnieniami i zagro�eniami. 
 Wyposa�enie w sprz�t pochodzi z darów szwedzkich (w 60%) i nie posiada 
aktualnych atestów. Trzeba je b�dzie systematycznie wymienia�. 
 Wyposa�enie w pomoce naukowe jest skromne, ale wystarczaj�ce do realizacji 
podstaw programowych. Stałego uzupełnienia w lektury i słowniki wymaga biblioteka 
szkolna  
 S� dwa elementy, które jednak stanowi� zagro�enie: 
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1. Łuszcz�ca si� i spadaj�ca dachówka z pokrycia skrzydeł pałacu. Wymiana została 
przeniesiona na okres pó�niejszy ze wzgl�du na budow� sali gimnastycznej 
(skromno�� �rodków). 

2. Brak jednoznacznej opinii osoby uprawnionej co do potrzeby i sposobu 
zainstalowania drabinek �niegowych. Lawiny �nie�ne schodz�ce z dachu zrywaj� 
drabinki, przewody odgromowe, niszcz� dachówki. Topniej�cy �nieg tworzy zacieki 
na �cianach.  

 
 
 
                                                                                                 Dyrektor Gimnazjum 
 
Stan bazy szkolnej Gimnazjum w Skorogoszczy 
 
 
1. Stan techniczny terenu przyszkolnego jest zadowalaj�cy. 
2. Teren szkolny jest ogrodzony. 
3. Do budynku szkoły za wyj�tkiem rodziców nie wchodz� osoby niepowołane. 
4. Budynek szkolny jest wyposa�ony w system alarmowy z monitoringiem przez firm� 

„GENIUS” 
5. Budynek szkoły, pomieszczenia do nauki, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa a 

tak�e teren przyszkolny nie stwarzaj� bezpo�redniego zagro�enia dla uczniów. 
6. Instalacja odgromowa i instalacja elektryczna spełnia wymagania co do skuteczno�ci 

ochrony jednak tylko sale nr 4, 5, 6, 7 i 8 posiadaj� now� instalacj� elektryczn� w 
układzie TNS. 

7. Budynek szkoły jest zabezpieczony w zakresie p.po�  
8. Stan sanitarno – higieniczny szkoły i jej otoczenia nie budzi zastrze�e�. 
 
Potrzeby remontowe na najbli�sze lata: 
 
1. Wymiana przył�cza elektrycznego i szafki z zabezpieczeniem głównych szkoły. 
2. Wymiana rynien na całym budynku szkoły. 
3. Malowanie elewacji budynku. 
4. Wymiana okien w salach lekcyjnych. 
 
Potrzeby w zakresie pomocy dydaktyczne i sprz�t: 
 
1. Wyposa�enie nowej pracowni komputerowej (meble, instalacja elektryczna, instalacja 

alarmowa, drzwi wej�ciowe, o�wietlenie, rolety przeciwsłoneczne) w trakcie realizacji. 
2. Zakup mebli i sprz�tu do pracowni j�zyków obcych w pomieszczeniu po byłej pracowni 

komputerowej. 
3. Zakupy pomocy dydaktycznych i ksi��ek do biblioteki szkolnej.                                                                                                
 
                                                                                                             Dyrektor Gimnazjum 
Stan bazy szkolnej Gimnazjum w Łosiowie 
 
 
- w szkole wykonano szereg prac remontowych min. wymiana posadzki na korytarzach, 
remont wszystkich toalet, cz��ciowa wymiana stolarki okiennej, wymiana rynien, remont 
siłowni i zaplecza oraz szatni, wymiana o�wietlenia, cz��ciowy remont instalacji grzewczej; 
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- gimnazjum posiada wykonane własnym sumptem boisko trawiaste do piłki siatkowej oraz 
boisko utwardzone z 1 koszem; 
- nie posiada własnej sali gimnastycznej oraz boisk sportowych do piłki no�nej,  piłki r�cznej, 
bie�ni, lecz korzysta z zaplecza sportowo-rekreacyjnego PSP w Łosiowie; 
-potrzeby remontowe szkoły to wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej , remont 
dachu, wymiana  przestarzałej aluminiowej instalacji elektrycznej, renowacja �cian na 
korytarzach i w salach lekcyjnych, ewentualna adaptacja strychu na potrzeby �wietlicy 
szkolnej oraz biblioteki multimedialnej; 
- stan zaopatrzenia w pomoce dydaktyczne w szkole jest wystarczaj�cy, jednak  
niezadowalaj�cy jest stan pracowni fizyko-chemicznej, brak  profesjonalnego  wyposa�enia i 
mo�liwo�ci instalacji degestorium chemicznego; 
- szkoła dysponuje przestarzał� 7-letni� pracowni� internetow�, przy czym dyrektor podj�ł 
starania o przydział nowej; 
- obecnie budynek szkoły nie ma warunków lokalowych na instalacj� biblioteki 
multimedialnej; 
- wyposa�enie szkoły w meble szkolne  i inny sprz�t z atestem nie si�ga 10 %. 
                                                                                                    Dyrektor Gimnazjum 


