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INTERPELACJA NR 292 
 
 Sprawując mandat radnego, składam interpelację w sprawie: 
 
 
Remontu sanitariatów w SP344.  
 

Ostatnio odwiedzając szkołę podstawową nr 344, miałem okazję korzystać z sanitariatów w 

tej szkole (skrzydło klas 1 – 3 i zerówek). Gdy wychodziłem z ubikacji, weszło jedno z dzieci, które 

chciało umyć ręce. Okazało się, że krany są dosyć wysoko (zdjęcie nr 1). Brakowało niektórych 

wylewek (zdjęcie nr 2). Ubikacje wyposażone są w łatwe do uszkodzenia rezerwuary (zdjęcie nr 3). 

Wprawdzie obecny stan sanitariatów w SP 344 jest lepszy niż stan sanitariatów w SP 314  w 

2011 r., ale i tak sanitariaty w SP 344 powinny być wyremontowane. 

Moim zdaniem remont sanitariatów powinien zostać najpóźniej przeprowadzony latem 2014 

r., aby 1 września 2014 r. sanitariaty w SP 344 mogły dobrze służyć sześciolatkom, które 

obowiązkowo pójdą do klas pierwszych, zaś w zerówkach szkolnych pojawią się pięciolatki. 

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi: 

1. Czy planowany jest remont sanitariatów (przynajmniej oddziałów 1 – 3 i zerówek) w 2013 r., 

a jeśli nie to dlaczego? 

2. Czy urząd dzielnicy zamierza przeprowadzić remont sanitariatów w SP 344 przed 1 września 

2014 r., tj. zanim do klas pierwszych w szkołach podstawowych pójdą sześciolatki, a jeśli nie 

to dlaczego? 

3. Czy w przypadku bardzo dużego kosztu kompleksowego remontu sanitariatów w SP 344 

(wszystkie piony), nie można by było wykonać tego remontu metodą „gospodarską”, tj. aby 

remont wykonała własnym staraniem dyrekcja SP 344, po przekazaniu szkole środków, które 

jej dyrekcja określi jako konieczne do wykonania remontu? 

 



 

Zdjęcie nr 1. Prawdopodobnie zbyt wysoko umieszczone krany. Jeśli ręce myłyby niższe dzieci, to 

woda zapewne cieknie im po rękawach, gdyż podczas mycia rąk, dłonie mają wyżej niż ramiona. 

Należy w skrzydle klas 1 – 3, na piętrach zajmowanych przez zerówki i klasy pierwsze obniżyć 

umywalki i krany, np. o 15 – 20 cm. 



 

Zdjęcie nr 2. Duża część umywalek wyposażona jest tylko w kran zimnej wody. Ponadto niektóre 

krany wyposażone są w zawory kulowe służące do odcinania wody, a nie delikatnej regulacji jej 

wypływu przy umywalkach. 



 

Zdjęcie nr 3. Rezerwuary starego typu, mogące ulec łatwemu uszkodzeniu. Być może część małych 

dzieci może nie mieć siły spuścić wody. 
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