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W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2014 r. dotyczące warunków

do utrzymania czystości w szkołach, uprzejmie informuję, że Państwowa Inspekcja Sanitarna

w ramach prowadzonego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi każdego roku

przeprowadza kontrole m.in. w placówkach oświatowo wychowawczych.

W roku 2013 kontrolami sanitarnymi objęto 6731 samodzielne szkoły podstawowe

i 3257 szkół podstawowych będących częścią zespołów szkół, 2134 samodzielnych

gimnazjów i odpowiednio 2806 w zespołach szkół, 450 samodzielnych i 815 liceów

ogólnokształcących w zespołach oraz 135 samodzielnych i 1521 funkcjonujących

w zespołach szkól ponadgimnazjalnych zawodowych.

Wyniki kontroli wskazują, że funkcjonowało 13 placówek niewyposażonych

w ustępy wewnątrz budynku. W 734 szkołach zainstalowano zbyt małą liczbę urządzeń

sanitarno-higienicznych w stosunku do liczby uczniów. Dotyczyło to 302 szkół

podstawowych, w tym 197 samodzielnych i 105 dzialających w zespołach szkół. Z kolei,

ogółem w 206 szkołach wszystkich typów nie spełniono wymogu zapewnienia dostępu do

bieżącej ciepłej wody we wszystkich umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych

przeznaczonych dla uczniów. W 29 szkołach przeprowadzono remont, zapewniając tym

samym pełny dostęp do bieżącej cieplej wody w sanitariatach dla uczniów.

Uchybienia dotyczące zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do utrzymania

higieny osobistej stwierdzono w czasie kontroli 1 004 szkół. Dotyczyły one m. in. braku

mydła w dozownikach (113 placówek), braku suszarki lub ręczników papierowych (155),



braku papieru toaletowego (48). Najwięcej zaniedbań w tej kwestii (655 placówek) dotyczyło

niesprawnych technicznie urządzeń sanitarnych.

W większości placówek zapewniono uczniom właściwy dostęp do urządzeń

sanitarnych oraz środków higieny osobistej, odnotowano jednak przypadki nieprawidłowości

w tym zakresie. Zdarzają się sytuacje, gdy w szkole stosowany jest system wydzielania

papieru toaletowego dzieciom udającym się do sanitariatów oraz przypadki, gdy klucz do

sanitariatu wydawany jest każdorazowo za okazaniem legitymacji szkolnej. Dyrektorzy

placówek tłumaczą stosowanie takich praktyk przypadkami wandalizmu młodzieży

w szkołach, przejawiającego się dewastowaniem wyposażenia sanitariatów.

Dane dotyczące wyników kontroli w 2014 roku jak corocznie zostaną, Panu

przekazane niezwłocznie po zebraniu informacji o wynikach kontroli ze wszystkich

16 wojewódzkich i 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i opracowaniu

końcowego raportu.
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