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poniżej  przedstawiam  informację  na  temat  działalności  szkół  i  przedszkoli,  których  organem

prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka (baza,  kadry,  nakłady na oświatę w latach 2010 –

2014 oraz przyszłe potrzeby).

B u r m i s t r z 
      

Jerzy Sirak     
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 „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011" 



1. Informacje ogólne.

Gmina Miejska Hajnówka jest organem prowadzącym dla 8 placówek oświatowych: czterech
przedszkoli, w tym jednego z oddziałami integracyjnymi i jednego z oddziałami żłobkowymi oraz
czterech szkół, w tym trzech zespołów szkół (jednego z oddziałami integracyjnymi) i szkoły
podstawowej. W skład zespołów szkół wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum.  Do  końca
bieżącego roku szkolnego (2014/2015) wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3
do  6  lat  (w  uzasadnionych  przypadkach  od  2,5  roku  życia).  Sieć  publicznych  przedszkoli  w
Hajnówce stwarza możliwość korzystania z usług przedszkolnych i odpowiada zapotrzebowaniu
rodziców  na  tę  formę  usług.  Wszystkie  przedszkola  publiczne  realizowały,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego.  Przedszkola
proponowały też swoim wychowankom bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych (gimnastykę
korekcyjną,  rytmikę  oraz  język  angielski,  a  także  wiele  zajęć  w  formach  kół  zainteresowań
(plastyczne,  teatralne,  regionalne,  muzyczne,  itp.). Liczbę dzieci uczęszczających do
poszczególnych przedszkoli obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych hajnowskich przedszkoli w latach 2010 –
2014

Liczba dzieci/
Nazwa placówki

2010 2011 2012 2013 2014

Przedszkole Nr 1 135 146 143 141 125

Przedszkole Nr 2 102 105 103 104 96

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

120 131 115 118 110

Przedszkole Nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi,
w tym dzieci w 
oddziałach żłobkowych

oddziały 
przedszkolne

235 274 257 255 240

oddziały 
żłobkowe

57 64 60 54 60

Razem: 592+57
(oddziały
żłobkowe)

= 649

656+64 
(oddziały 
żłobkowe)
= 720

618+60
(oddziały
żłobkowe)

= 678

618+54
(oddziały
żłobkowe)

= 672

571+60
(oddziały
żłobkowe)

= 631
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej

Za pobyt dziecka w przedszkolu, trwający po zakończeniu realizacji podstawy programowej
(po  godzinie  13.00), pobierana jest opłata,  której  wysokość  uzależniona  jest  od  czasu  pobytu
dziecka w placówce i wynosi jak niżej:
- od godziny 6.00 do godziny 13.00 – nie są pobierane opłaty;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 14.00 - 21,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 15.00 - 42,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 16.00 - 63,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 17.00 - 84,00 zł miesięcznie.

Powyższe opłaty nie obejmują wyżywienia, za które rodzice płacą jedynie za tzw. „wsad do
kotła”,  a  wszelkie  pozostałe  koszty  związane  z  przygotowaniem  posiłków  (wynagrodzenie
personelu,  media,  itp.)  stanowią  wydatek  gminy.  Dzienna  stawka  za  wyżywienie  w  miejskich
przedszkolach wynosi 3,50 zł, w tym: 1,00 zł - śniadanie, 1,80 zł – obiad, 0,70 zł – podwieczorek.
Pełna, miesięczna opłata za wyżywienie wynosi 73,50 zł. W/w opłata również ulega zmniejszeniu
za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.



W bieżącym roku szkolnym do szkół uczęszcza 1514 uczniów – o 63  uczniów więcej  niż
w roku szkolnym 2013/2014. Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół
obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół w latach 2010 - 2014

Liczba uczniów/
Nazwa szkoły

2010 2011 2012 2013 2014

Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce 484 450 435 425 441

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce

479 447 425 432 436

Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce 528 511 514 503 539

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce 89 90 95 91 98

Razem: 1580 1498 1469 1451 1514
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej

Na podstawie  zmian  w ustawie  o  systemie  oświaty  obniżono  wiek dzieci  realizujących
obowiązek szkolny, od września 2014 roku, dzieci urodzone od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. były
zobowiązane do realizacji  obowiązku szkolnego,  natomiast  w przypadku dzieci  urodzonych od
01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. istniała możliwość dokonania wyboru uczęszczania do szkoły lub
przedszkola. Od września 2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zobowiązane będą do realizacji
obowiązku szkolnego. Obniżenie wieku szkolnego spowodowało przyjęcie do szkół większej liczby
dzieci - w bieżącym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczęło 244
dzieci  w  tym  93  dzieci  sześcioletnich.  Dla  porównania  w  poprzednim  roku  szkolnym  naukę
w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczęło 184 dzieci.

2. Nakłady na oświatę w latach 2010 – 2014

Lp.  Rok Otrzymana
Subwencja

Nakłady na
szkoły

podstawowe i
gimnazja

Nakłady na
przedszkola
publiczne

Nakłady na
przedszkola
niepubliczne

1 2010 9.670.145 11.870.345 4.593.232 0

2 2011  9.582.666 12.518.816  5.285.784 0

3 2012  10.233.535 15.797.615  6.110.509 0

4 2013 10.406.761 14.002.642 6.510.638 0

5 2014 10.434.569 14.258.288 6.351.011 459.501 

3.  Informacje  dotyczące  poszczególnych  placówek  oświatowych,  których  organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce, ul. Jagiełły 1

Baza Przedszkola Nr 1:
- powierzchnia użytkowa budynku: 618,70 m2



- 5 sal przedszkolnych, gabinety , pomieszczenia bloku żywienia, sala do zajęć dodatkowych 
korytarze i pomieszczenia socjalne
- stan techniczny budynku: dobry (zgodnie z protokołem z okresowej kontroli sprawności  
technicznej budynku - roczny przegląd – 14.08.2014 r.).                                                                      
Naji  stotniejsze   remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014 w Przedszkolu Nr 1 w 
Hajnówce:                                                                                                  
- odnowiono sale przedszkolne, gabinet dyrektora, szatnię małą (malowanie, ułożenie terakoty, 
paneli)                                                                                                                                         
- wyremontowano magazyn żywnościowy (ułożono terakotę , glazurę, omalowano sufit)                  
- wyremontowano murek oporowy, balustradę oraz cały taras przedszkolny
- naprawiono dach i zaizolowano kominy
- wykonano (wspólnie z UM i PEC) nowe przyłącze do przedszkola (oddzielające od wspólnoty 
mieszkaniowej)        
- wygospodarowano i wyposażono pomieszczenie (po mieszkaniu dozorcy) na salę do zajęć 
dodatkowych                                                                                           
- wymieniono 2 drzwi wejściowych i 4 w pomieszczeniach sanitarnych                                              
- wyremontowano 2 piaskownice
- zakupiono meble  do wszystkich sal przedszkolnych i pomieszczeń sanitarnych oraz gabinetu 
dyrektora
- zakupiono sprzęt RTV (telewizory, odtwarzacze DVD, wieże, laminarkę, projektor i ekran, sprzęt 
nagłaśniający, kamerę, aparat cyfrowy)
- zakupiono sprzęt AGD (chłodziarko - zamrażarkę, odkurzacze, piec konwekcyjno - parowy)
- zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych i żywopłotów
- zakupiono szafy na: pomoce edukacyjne, stroje przedszkolne, dokumenty i dowody finansowe, 
dokumenty intendenta (zagospodarowane wszystkie wnęki)
- zakupiono komplet tablic informacyjnych i na prace dzieci
- zakupiono pomoce edukacyjne.                                   

Kadra przedszkola w latach 2010-2014 (osoby, etaty): 
Lp. Stanowisko 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

1. Nauczyciel 12 naucz.
11 13/25

12 naucz.
11 13/25

12 naucz.
11 13/25

12 naucz.
11 13/25

2. Główna księgowa 1/2 etatu 1/2 etatu 1/2 etatu 1/2 etatu

3. Obsługa 10  3/4 10  3/4 10  3/4 9  3/4

Przyszłe potrzeby Przedszkola nr 1 w Hajnówce:
1. Remont budynku gospodarczego (przechowalnia bujanek, sprzętu podręcznego, piachu na 

zimę itp.).
2. Odnowienie sal przedszkolnych i pomieszczeń (bloku żywienia).
3. Ułożenie polbruku na terenie przedszkola.
4. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności dzieci w zakresie działalności kół 

zainteresowań, w tym:
5. - dalszy zakup sprzętu, pomocy edukacyjnych, strojów ludowych oraz materiałów
6. - rozwijanie zainteresowań plastycznych - zorganizowanie w placówce, np. pracowni 

plastycznej, muzycznych (zakup instrumentów), rytmicznych (doposażenie placówki w 
stroje  i akcesoria do koła tanecznego), koło edukacji regionalnej (stroje i materiały 
papiernicze).

7. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
8. Wymiana leżaków.



9. Doposażenie placów zabaw w sprzęt rekreacyjny oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć 
ruchowych.

Przedszkole Nr 2 w Hajnówce, ul.Warszawska 2

Baza Przedszkola nr 2:
– metraż budynku: 415 m2

– ilość sal dydaktycznych: 4 + 2 sale do prowadzenia zajęć dodatkowych w piwnicy 
przedszkola oraz stołówka dla dzieci
– powierzchnia placu zabaw: 910 m2
Zgodnie z protokołem z okresowej kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej całego 
obiektu, estetyki oraz jego otoczenia z dnia 14.08.2014 r. ogólny stan budynku przedszkola jest 
dobry - budynek nadaje się do użytkowania, nie było zaleceń.
W wyniku rokrocznych, okresowych kontroli placu zabaw stwierdzono, iż znajduje się on w 
odpowiednim stanie technicznym. W przeciągu pięciu lat nie było żadnych zaleceń.
Rokrocznie dokonywane są przeglądy: instalacji gazowej, przewodów kominowych, sprzętu ppoż, 
co dwa lata aktualizowana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, co pięć lat dokonywane są 
pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy i sprawdzana instalacja odgromowa, raz na kwartał 
przeprowadzana jest konserwacja systemu sygnalizacji włamaniowej.

Najistotniejsze remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014 w Przedszkolu nr 2 w 
Hajnówce:
Rok 2010:
-  w ramach współpracy z  Aresztem Śledczym nieodpłatne  wykonanie prac  remontowych przez
osadzonych  w  piwnicy  przedszkola:generalny  remont  pomieszczeń  i  powstanie  dwóch  sal  do
prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci, ułożenie terakoty w salach i na korytarzu, glazury i
terakoty w magazynach żywnościowych, malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenia, stolarki
drzwiowej i okiennej, 
- nieodpłatne ułożenie przez osadzonych kostki brukowej na terenie przedszkola,
- zakup nowoczesnego sprzętu terenowego na plac zabaw, utworzenie placu zabaw dla dzieci 3 -
4letnich,
Rok 2011:
- wymiana rozdzielni głównej na parterze przedszkola
- malowanie klatki schodowej i poddasza na klatce schodowej
- wymiana terakoty na antypoślizgową w holu przedszkola
- montaż słupków parkingowych przed przedszkolem
- adaptacja pomieszczenia piwnicznego na łazienkę (generalny remont:ułożenie glazury, terakoty, 
przeróbka wodno - kanalizacyjna i elektryczna, montaż urządzeń sanitarnych, kabin wc)
- powstanie gabinetu logopedy (malowanie, ułożenie paneli,zakup sprzętu) 
Rok 2012:
- remont dachu na budynku bloku żywieniowego- położenie papy termozgrzewalnej 
- wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze przedszkola i rozdzielnicy elektrycznej
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy przedszkola
Rok 2013:
- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy przedszkola budynku głównego i w piwnicy bloku 
żywieniowego, w magazynach żywnościowych, na stołówce, pomieszczeniach socjalnych, 
wymiana lamp oświetleniowych w sali dydaktycznej na parterze,
- czyszczenie i odgrzybianie elewacji budynku przedszkola, 
Rok 2014:
- generalny remont sali dydaktycznej na parterze,
- wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych 
proszkowo,   
- zostały zamontowane kolektory słoneczne



Rok 2015:
- demontaż gzymsu budynku stołówki i wymiana obróbki blacharskiej.

Kadra przedszkola w latach 2010-2014   /etaty/:
Lp.  Rok Nauczyciele Administracja Obsługa

1 2010 10,22 0,5 9,75

2 2011 12,64 0,5 9,75

3 2012 10,77 0,5 9,75

4 2013 11,99 0,5 9,75

5 2014 10,19 0,5 8,75

Przyszłe potrzeby Przedszkola nr 2 w Hajnówce:
- ocieplenie podpiwniczenia przedszkola z uwagi na przemarzanie ścian w piwnicy i pogłębiające 
się zagrzybienie pomieszczeń.

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Rzeczna 3

Baza Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce:
- powierzchnia użytkowa budynku przedszkola wynosi 625 m2
- 5 sal przedszkolnych
- stan techniczny budynku: dobry (protokół Nr 1/KT/14 z okresowej kontroli stanu sprawności 
technicznej).

Najistotniejsze remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014 w Przedszkolu nr
- kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkolnego
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami wejściowymi do budynku
- ułożenie kolorowej kostki brukowej chodników
- montaż solarów
- ułożenie parkietu z paneli
- wymiana mebli w 3 oddziałach przedszkolnych
- odmalowanie części pomieszczeń przedszkolnych i wejścia na taras
- wymiana drzwi wejściowych do holu i do budynku wraz z wymianą drzwi w salach 
przedszkolnych (5 sztuk), wymiana drzwi łazienkowych (10 sztuk)
- doposażenie placu zabaw w 2 piaskownice, trampolinę, zakup kompleksu zabawowego, zakup 
zestawu huśtawek kubełkowych wraz z ławką
- roboty instalacji elektrycznej
- położenie glazury i terakoty w magazynie żywności oraz w 2 łazienkach
- malowanie holu przy wejściu głównym wraz z wymianą szatni dziecięcej
- montaż szafy w szatni dla personelu wraz z ułożeniem terakoty
-  przerobienie instalacji wodno- kanalizacyjnej
- przerobienie i zabudowa instalacji co i grzejników w 5 salach i w szatni dziecięcej
- zainstalowanie pompy odwadniającej w piwnicy przedszkola
- naprawa kominów (11 sztuk), położenie papy termozgrzewalnej, obróbka dekarska kominów
- wymiana całości ogrodzenia
- wymiana stolarki okiennej (10 sztuk), wymiana okna podawczego w kuchni, wymiana okna 
podawczego w zmywalni
- murowanie ścian w pomieszczeniach wc w kabinach dziecięcych
- wymiana hydrantów: 2 wewnątrz budynku, 1 nadziemnego zewnętrznego, wymiana gaśnic (5 
sztuk)
- zakup i montaż filtra do wody pitnej dla dzieci



- odmalowanie magazynu warzyw i korytarza kuchennego
- zakup i montaż rolet w sali 3 latków i naprawa rolet w 3 oddziałach
- zakup 2 telewizorów wraz z kinem domowym. 

Kadra przedszkola w latach 2010-2014 /etaty/:
Lp.  Rok Nauczyciele Administracja i obsługa

1 2010 13,61 11,50

2 2011 14,80 11,80 

3 2012 17,00 11,50 

4 2013 17,36 10,50 

5 2014 17,58 10,50 

Przyszłe potrzeby:
1. Wyposażenie sali do integracji sensorycznej i terapii polisensorycznej dla dzieci z autyzmem. 
2. Drewniana konstrukcja w postaci zestawu zabawowego na plac zabaw. 
3. Huśtawki i bujaki na plac zabaw dzieciom z orzeczeniami o niepełnosprawności ruchowej. 
4. Parasole z siedziskami na tarasy przedszkolne dla dzieci. 
5. Zakup pomocy dydaktycznych do 5 oddziałów przedszkolnych. 
6. Zakup zestawu instrumentów muzycznych do 5 oddziałów. 
7. Doposażenie pomieszczenia do ćwiczeń gimnastycznych uwzględniających specjalne potrzeby 
dzieci niepełnosprawnych ( np. drabinki, ławeczki, piłki, szarfy, woreczki). 
8. Zakup materiałów lub strojów do tańców integracyjnych, ludowych, regionalnych. 
9. Środki finansowe na prowadzenie zajęć z dogoterapii i hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. 
10. Wyposażenie pracowni plastycznej dla koła plastycznego Barwinek (np. sztalugi, materiały 
plastyczne). 
11. Dofinansowanie zajęć ruchowych w Parku Wodnym dzieciom z niepełnosprawnością ruchową. 
12. Wymiana mebli w 3 oddziałach przedszkolnych. 
13. Wymiana podłóg w 4 oddziałach przedszkolnych. 
14. Montaż podestów do piwnicy na ziemniaki. 
15. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w tym specjalistów. 
16. Wymiana i zakup leżaków dla dzieci młodszych. 
17. Remonty pomieszczeń przedszkolnych. 
18. Wymiana dywanów w 4 oddziałach przedszkolnych. 
19. Zakup narzędzi do prac gospodarczo – porządkowych. 
20. Wymiana rur kanalizacyjnych pod piwnicą przedszkola. 

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, ul.Reja 2 i ul.A.Krajowej 24

Baza Przedszkola nr 5:
Budynek M. Reja 2:
- metraż budynku: 461,16 m2

- ilość sal: 5
- stan techniczny budynku:  dobry
Budynek A. Krajowej 24:
- metraż budynku: 654,40 m2

- ilość sal przedszkolnych: 5
- ilość sal żłobkowych: 4
- stan techniczny budynku:  dobry

Najistotniejsze remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014  :



Rok 2010:
M. Reja
- prace remontowe i elektryczne w szatni, klatce schodowej i holu na I piętrze.
A. Krajowej
- roboty remontowe i elektryczne w 4 salach i klatce schodowej (grupy  żłobkowe)
- dostosowanie pomieszczenia  po maglu  na salę do prowadzenia zajęć dodatkowych
Rok 2011:
M. Reja
- ułożenie wykładziny PCV na podłogach w 2 salach przedszkolnych
- remont trzech oddziałów przedszkolnych z pomieszczeniami przylegającymi: malowanie 
wymiana instalacji elektrycznej i wymiana rozdzielni elektrycznej na piętrze
- pokrycie dachu budynków gospodarczych w obu budynków
A. Krajowej
- adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny, remont korytarza
Rok 2012:
M. Reja
- termomodernizacja budynku
A.Krajowej
- roboty remontowe i wymiana instalacji elektrycznej w holu głównym 
- wymiana rozdzielni elektrycznej przy pomieszczeniach kuchni
Rok 2013:
M. Reja
- położenie kostki brukowej 214 m2  i  obrzeży
A. Krajowej
- prace remontowe malowanie i wymiana instalacji elektrycznej 4 oddziałów przedszkolnych 
Rok 2014:
A. Krajowej
- prace remontowe malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i stolarki 
okiennej.

Kadra przedszkola w latach 2010-2014   /etaty/:
2010 2011 2012 2013 2014

Kadra pedagogiczna 23 22 23 23 23
Administracja 3 3 3 3 3
Obsługa 29 29 28 29 30

Przyszłe potrzeby placówki:
W budynku przy ul.M. Reja:
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy i tablicy rozdzielczej prądu 
- wymiana ogrodzenia.
W budynku przy A. Krajowej:
- wymiana okien 
- wymiana instalacji CO
- remont podłóg w salach grup żłobkowych
- wymiana ogrodzenia.

Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce

Baza     Zespołu Szkół nr 1:
Powierzchnia użytkowa budynku głównego – 4.366,17 m2 , II budynek – 329,5 m2.
Zespół Szkół nr 1 dysponuje 25 salami lekcyjnymi, w tym dwie pracownie komputerowe. Ponadto
szkoła dysponuje dwiema salami gimnastycznymi, kompleksem boisk wielofunkcyjnych „Orlik”,



dwiema bibliotekami – osobno dla klas I – III , IV – VI  i gimnazjum. Stan techniczny – dobry.

Najistotniejsze remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014  :
- remont sanitariatów dziewcząt i chłopców
- remont szatni dziewcząt i chłopców przy dużej sali gimnastycznej
- wymiana drzwi wejściowych przy kuchni, stołówce, korytarzach przy dużej sali gimnastycznej,
głównego wejścia dla klas I – III
- częściowe pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku i sal gimnastycznych
- odnowienie ścian i sufitów (klatki schodowej, korytarzy, holu wejściowego, szatni dziewcząt i
chłopców  przy  małej  sali  gimnastycznej,  pokoju  pedagoga,  stołówki  szkolnej,  wypożyczalni
książek w bibliotece na I piętrze, magazynu żywnościowego, pokoju intendentki, świetlicy na I i II
półpiętrze, pomieszczenia socjalnego w pokoju nauczycielskim, 4 sal lekcyjnych, biblioteki na II
piętrze)
- zakup i montaż metalowych szafek ubraniowych uczniowskich na I i II piętrze
- wymiana i montaż okienek wraz z parapetami w kuchni szkolnej
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi w szatniach dziewcząt i chłopców przy małej
sali   gimnastycznej.

Kadra Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce w latach 2010 – 2014:

Rok
Liczba

pracowników
ogółem

w tym
pracownicy

pedagogiczni
administracja i

obsługa
2010 71 52 19
2011 71 52 19
2012 68 49 19
2013 66 48 18
2014 66 48 18

Przyszłe potrzeby:
1. Ułożenie kostki brukowej na placu szkolnym.
2. Pokrycie dachu w budynku II (pracownie techniczne).
3. Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w salach gimnastycznych (2).
4. Ułożenie gresu na korytarzu na parterze i II piętrze.
5. Remont małej sali gimnastycznej.

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

Baza     Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi:
- 2  budynki
- 2 place zabaw                                                                   
- powierzchnia użytkowa budynków: 4.115 m2
- pomieszczenia użytkowe dla uczniów:
    Sale lekcyjne -  32    
    Biblioteka - 1
    Czytelnia - 1
    Świetlice - 2
    Sala zabaw - 1
    Pokój pielęgniarki - 1
    Logopeda - 1
    Psycholog - 1
    Pedagog - 1      



Kadra szkoły w latach 2010 – 2014 (  etaty,     osoby  ):
Rok Nauczyciele Administracja Obsługa Palacze c.o. Ogółem

2010   54,78    61    3,20      4   14,25     15      4,5      5     76,73   85
2011   56,17    63    3,20      4   13,25     14      4,5      5      77,12  86
2012   59,16    65    3,20      4   13,75     15      4,5      5      80,61  89
2013   56,65    63    3,20      4     13,25    14      4,5      5      77,60  86
2014   58,99    66    3,20      4    14,45   17      4,5      5      81,14   92

Najistotniejsze remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014  :
Rok 2010:

-  wymiana instalacji c.o. rury pionowe
-  wymiana drzwi wejściowych
-  remont korytarzy (położenie tynku mozaikowego)

Rok 2011:
- wymiana okien w budynku B
- remont dachu na budynku B i szatniach   

Rok 2012:  
- remont budynku B (malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, drzwi, wymiana częściowa 
instalacji elektrycznej, oświetlenia)
- instalacja internetowa do sal lekcyjnych

Rok 2013:
- wymiana podłóg w budynku B (sale lekcyjne, korytarze) gres
- wymiana drzwi w salach lekcyjnych w budynku B
- wymiana przyłącza wodociągowego
- malowanie sal lekcyjnych, korytarzy

Rok 2014: 
- malowanie małej sali gimnastycznej
- wymiana drzwi  wejściowych w budynku B
- remont szatni w budynku B                                            
- remont sal lekcyjnych (malowanie, wymiana oświetlenia, przygotowanie
 dla sześciolatków, świetlicy)   
- plac zabaw                            
- pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej
Monitoring szkoły 2014 rok.
W każdym roku na wakacjach odnawianie sal lekcyjnych wymagających remontu. 
Sale lekcyjne wyposażono w rolety okienne. 
Wyposażenie szkoły w sprzęt szkolny w latach 2010 – 2014:                                         
- wymiana stolików szkolnych, krzesła uczniowskie, tablice
- tablice interaktywne, projektory (7 sztuk), ekrany                                        
- telewizory do sal lekcyjnych z podłączeniem do komputera (12 sztuk) 
- meblościanki do sal lekcyjnych, biurka 
- komputery do sal lekcyjnych (dziennik elektroniczny)
Dokształcanie kadry pedagogicznej:
- kursy kwalifikacyjne: surdopedagogika (7 nauczycieli), oligofrenopedagogika (6 nauczycieli), 
praca z dzieckiem autystycznym (5 nauczycieli);
- szkolenia Rady Pedagogicznej
Przyszłe potrzeby  :

1. Ocieplenie budynku Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.
2. Podłączenie kotłowni do miejskiej elektrociepłowni.
3. Wymiana ogrodzenia placu  Zespołu Szkół nr 2.
4. Wymiana nawierzchni boiska szkolnego.



5. Ułożenie kostki brukowej na placu szkolnym.

Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce

Baza     Zespołu Szkół nr 3:
-  powierzchnia  użytkowa  ogólna  budynku  wynosi  7736  m2,  w  tym sala  gimnastyczna
1409 m2
- 20 sal lekcyjnych
- 4 pracownie  przedmiotowe (biologiczna, fizyczna, chemiczna, zajęć prakt.-tech.), 
- 2 sale komputerowe
- 3 świetlice szkolne
- 1 biblioteka  z czytelnią
- 1 stołówka szkolna
- pokój  pedagoga
- pokój psychologa 
- stan budynku dobry (protokół stanu technicznego z dnia 20.05.2015 r.).
Najistotniejsze remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014  :
- w 2012 roku dokonano termomodernizacji budynku oraz dokonano wymiany stolarki drewnianej 
na pcv.
Kadra szkoły w latach 2010 – 2014 (osoby):
2010 - 49 pracowników  pedagogicznych, 2 administracyjnych oraz 10 obsługi
2011 - 49 pracowników  pedagogicznych, 2 administracyjnych oraz 10 obsługi
2012  - 49 pracowników  pedagogicznych, 2 administracyjnych oraz 10 obsługi
2013  - 52 pracowników  pedagogicznych, 2 administracyjnych oraz 10 obsługi
2014  - 52 pracowników  pedagogicznych, 2 administracyjnych oraz 10 obsługi.

Przyszłe potrzeby  :
Pilną potrzebą jest  odmalowanie sali gimnastycznej, ścian i sufitu na korytarzu widowni nad dużą 
salą gimnastyczną. Środki na ten cel szkoła otrzymała. Obecnie wystąpiono z zapytaniem 
ofertowym o przedstawienie ceny na powyższe malowanie. Ocena ofert zostanie dokonania 16 
czerwca 2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce

Baza     Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce:
- powierzchnia użytkowa budynku 550 m 2
- 6 sal lekcyjnych
- mała sala komputerowa
- pomieszczenia do wydawania posiłków (czyli malutka kuchenka i stołówka)
- biblioteka
- stan techniczny budynku określa się jako dobry dzięki prowadzonym od lat pracom remontowym. 
Odczuwalny jest brak sali gimnastycznej i zaplecza sportowego ( zajęcia wychowania fizycznego
odbywają się przez większość roku szkolnego na korytarzu).
Najistotniejsze remonty przeprowadzone w latach 2010 - 2014  :
Rok 2010:
- remont sal lekcyjnych (uzupełnienie tynków, malowanie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg)
- wykonanie instalacji odgromowej
- wymiana instalacji elektrycznej
Rok 2011:
– remont kolejnych sal lekcyjnych
- malowanie korytarza
Rok 2012:



– termomodernizacja budynku szkoły (ocieplanie, elewacja, wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania)
Rok 2013:
- odnowienie pomieszczeń szkolnych po pracach instalatorskich
- zamontowanie przyłącza głównego włącznika prądu na zewnątrz budynku
- przebudowa wejścia na klatkę schodową
Rok 2014:
- urządzenie placu zabaw na terenie szkolnym
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (ciągi komunikacyjne na posesji szkolnej)
- odnowienie podłóg na korytarzu i w kolejnych salach lekcyjnych.
Kadra szkoły w latach 2010 – 2014 (osoby):
W latach  2010  -  2013  -  14  pracowników  pedagogicznych,  1,33  administracyjnych  oraz  4,25
obsługi. Ze względu na wzrost liczby dzieci w klasie I i objęcie dzieci sześcioletnie obowiązkiem
szkolnym, we wrześniu 2014 roku zwiększono liczbę godzin w świetlicy i zatrudniono nauczyciela
w wymiarze 17/26. Obecnie zatrudnionych jest  15 nauczycieli.  W latach 2010 – 2014 nie było
zmian w zatrudnieniu pracowników administraci i obsługi.
Przyszłe potrzeby  :
1. Wymiana  i zakup sprzętu komputerowego w sali komputerowej (docelowo 13 stanowisk).
2. Wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły.
3. Modernizacja łazienek dziewcząt i chłopców (wymiana urządzeń sanitarnych).
4.  Zamontowanie  dodatkowych  grzejników  co.  w  sali  kl.  VI,  gabinecie  dyrektora  i  pokoju
nauczycielskim. 
5. Wykonanie elewacji na budynku gospodarczym.
6. Sporządzenie planów budowy sali gimnastycznej i boisk sportowych.

B u r m i s t r z 
      

Jerzy Sirak     


