Szkoły gotowe na początek roku szkolnego
Przez cały okres wakacyjny, praktycznie we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy
Koluszki trwały intensywne prace remontowo – budowlane by dzieci, młodzież i nauczyciele mogli
rozpocząć nowy rok szkolny w jeszcze lepszych warunkach. Poniżej przedstawiamy informację o
przygotowaniu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2018 / 2019

Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach
■

■

■

■

wykonano zadaszenie nad wejściem do pomieszczeń technicznych budynku,
zainstalowano fotowoltaikę i syrenę alarmową na dachu budynku szkoły,
zamontowano kratę zabezpieczającą wejście na drugie piętro budynku – z uwagi na proces
wygaszenia gimnazjum nie będą odbywały się już tam zajęcia,
uzupełniono braki w instalacji sygnalizacji pożaru, w zakresie ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach
W placówce trwa generalny remont. W czasie wakacji prowadzono prace związane z położeniem
wykładzin w salach lekcyjnych i klatkach schodowych, a także związane z oddaniem do użytku toalet,
korytarzy szkolnych oraz szatni. We wszystkich salach wymieniono drzwi.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach
■

■

■

■

■

■

w placówce trwa termomodernizacja budynku,
pomalowano sale nr: 2, 3 i 32,
dokonano podziału, ścianką działową z karton-gipsu, sali nr 11, co spowodowało wydzielenie
dodatkowej sali lekcyjnej dla uczniów,
wykonano remont toalety chłopięcej w starej części budynku – zburzono ściany, wydzielono
specjalnymi ściankami nowe stanowiska, ułożono glazurę i wymieniono armaturę łazienkową,
dokonano renowacji podłogi w sali nr 18,
pomalowano stołówkę.

Szkoła Podstawowa w Będzelinie
■

■

■

dokonano podziału jednej sali lekcyjnej na dwie mniejsze (klasy zostały pomalowane i wyposażone
w nowe ławki i krzesła),
w szatni szkolnej rozebrano metalowe boksy, które zastąpiono szafkami,
pomalowano ogrodzenie wokół szkoły.

Szkoła Podstawowa w Długiem
■

■

■

■

zainstalowano instalacje fotowoltaiczną,
naprawiono schody wejściowe od strony sali gimnastycznej oraz od strony wejścia od boiska,
pomalowano salę lekcyjną klasy VIII, pokój nauczycielski oraz pracownię komputerową,
przekształcono pomieszczenia magazynowego w dodatkową salę lekcyjną do zajęć dydaktycznych i
zajęć świetlicowych (postawiono ścianki z karton-gipsu, zamontowano okablowania do projektora
multimedialnego i zamocowano ekran).

Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym
■

■

■

■

■

■

■

■

całościowa wymiana instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej,
montaż oświetlenia i osprzętu,
wymiana całościowa instalacji grzewczej CO,
wymiana monitoringu wizyjnego,
założenie instalacji alarmu ewakuacyjnego,
zamontowanie ogniw fotowoltaicznych i gazowych pomp ciepła,
remont kącika patrona szkoły,
budowa placu zabaw.

Szkoła Podstawowa w Różycy
■

■

■

■

■

■

zainstalowano fotowoltaikę,
zaadaptowano pomieszczenie biblioteki i pokoju nauczycielskiego na dwie klasy lekcyjne (zrywanie
tynków, gipsowanie, malowanie, zakup i położenie wykładziny),
wykuto otwór drzwiowy w zaadoptowanym pomieszczeniu bibliotecznym oraz przeniesiono
pracownię multimedialną z biblioteki w nowe miejsce,
zaadaptowano szatnię i umywalnię na pokój nauczycielski (podłączenie gniazd elektrycznych pod
urządzenia: komputer, drukarka i inne),
wygospodarowano nowe pomieszczenie dla pracowników obsługi,
wyremontowano salę lekcyjna nr 17 (zerwanie klepek podłogowych, które były niezdatne do
użytku, wykonano wylewki podłogowe, zakupiono i położono nowe wykładziny; odświeżono
pomieszczenia poprzez malowanie; położono nowe listwy podłogowe i zabezpieczenia progów).

Przedszkole Nr 1 w Koluszkach
Trwa budowa nowej siedziby przedszkola. W obecnym budynku trwa termomodernizacja obiektu. W
całym budynku wymieniono okna i grzejniki. Pomalowano sale lekcyjne, korytarze i założono nowe
wykładziny.
Przedszkole Nr 2 w Koluszkach
W placówce wykonano drobne prace naprawcze, konserwacyjne i pielęgnacyjne wewnątrz
budynku oraz na placu przedszkolnym.

Przedszkole Nr 3 w Koluszkach
■

■

■

■

pomalowano salę i zakupiono rolety okienne do grupy dzieci najmłodszych,
uzupełniono brakujące płytki w schodach przy wejściu do budynku przedszkola,
wykonano drobne prace naprawcze, konserwacyjne i pielęgnacyjne wewnątrz budynku,
powstały dwa nowe place zabaw (jeden przy OSiR i drugi przy przedszkolu).

Przedszkole w Gałkowie Dużym
W placówce trwa termomodernizacja obiektu. Wykonano drobne prace naprawcze oraz pomalowano
sale lekcyjne.

Przedszkole w Różycy
■

■

■

plac zabaw wzbogacony został o nowe zabawki: sprężynowce oraz ścianki edukacyjne,
zakupiono szafki do V grupy oraz nowy dywan do grupy III,
wykonano drobne prace naprawcze oraz konserwacyjne.

