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 PLACÓWKI OŚWIATOWE 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Działoszynie  

Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkolnym oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego na budynek przedszkol-

ny znajdujący się przy ul. Szkolnej 4 w Działoszynie 
 
Wykonana przebudowa budynku polegała na zmianie przeznaczenia części pomieszczeo znajdujących się na parterze oraz na piętrze budynku dla potrzeb funkcjonowa-
nia publicznego przedszkola z pobytem maksymalnie 228 dzieci. Na parterze w pięciu salach zabaw przebywad będzie 109 dzieci, na piętrze w sześciu salach - łącznie 
119 dzieci. 
  

W ramach przystosowania pomieszczeo pod potrzeby przedszkolaków i ich opiekunów wykonano: roboty elektryczne, teletechniczne, hydrauliczne i budowlane. 
  

Aby zapewnid bezpieczne użytkowanie obiektu, należało przede wszystkim spełnid rygorystyczne zalecenia komendanta straży pożarnej, dostosowujące budynek i jego 
pomieszczenia do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Wykonano m.in. oddymianie klatki schodowej, zamontowano centralę wraz systemem sygnalizacji pożaru 
oraz z czujnikami dymu, wykonano nową sied hydrantową oraz zamontowano szereg drzwi przeciwpożarowych, mających na celu zabezpieczenie odpowiednich stref 
pożarowych w budynku. 
  

Przebudowane pomieszczenia musiały również spełnid odpowiednie zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wyremontowano i dostosowano łazienki 
do potrzeb przedszkolaków, dostosowano pomieszczenia ich przebywania do odpowiednich przepisów sanitarnych, zamontowano osłony na grzejniki, wydzielono od-
powiedną salę dla dzieci niepełnosprawnych oraz zamontowano platformę przyschodową, mającą na celu umożliwienie im pokonania bariery architektonicznej. Wybu-
dowano i odpowiednio wyposażono pomieszczenia zaplecza kuchennego, mające na celu rozdział posiłków do odpowiednich grup przedszkolnych. W ramach całości 
prac odświeżono farbą również wszystkie ściany i sufity w salach przedszkolnych oraz pomieszczeniach personelu. 
  

Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy zawartej w dniu 30.10.2019 roku. Wykonawcą robót była firma JORG z Działoszyna. Wartośd zrealizowanych  
robót wyniosła 118 856,80 zł netto. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie  

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie do najważniejszych inwestycji w roku 2020 należy wymiana i modernizacja całego układu centralne-
go ogrzewania na zasilane gazem ziemnym, co przyczyni się z pewnością do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Dzięki tej inwestycji będzie również dostępna 
ciepła woda we wszystkich pomieszczeniach szkoły. 
  

Dwie największe sale lekcyjne zostały przedzielone, dzięki czemu zwiększyła się ich liczebnośd. Ponadto sale lekcyjne oraz korytarz szkolny na pierwszym piętrze zostały 
pomalowane. Zamontowano również projektory w salach lekcyjnych, łącznie zainstalowano 11 sztuk. W dwóch salach lekcyjnych zamontowano także monitory interak-
tywne. 
  

Przed wejściem do szkoły przeprowadzono gruntowne porządki, polegające na pozbyciu się starych i przerośniętych krzewów, w miejsce których posadzono nowe igla-
ki. Przed szkołą zamontowano również wielkie serce, do którego uczniowie wraz z całymi rodzinami zbierają nakrętki, które potem przekazywane są dla najbardziej 
potrzebujących chorych dzieci. 
  

W pobliżu boiska przy szkole powstała siłownia zewnętrzna, z której mogą korzystad zarówno uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego, jak również mieszkaocy 
Działoszyna. 

 


