
 
 
 
ZESTAWIENIE  ZAKRESU  PRAC   MALARSKICH   
W   poszczególnych   pomieszczeniach    Szkoły   Podstawowej   w  Złoczewie 
 
Malowanie 2010rok 
 
 
L.p. 
 

Wyszczególnienie  
pomieszczeń 
 

Wyszczególnienie 
                                                              prac 

1, Korytarz wejściowy 1.skrobanie i zmywanie farby z sufitu i ścian powyżej lamperii  
2.gruntowanie  pod malowanie farbą  emulsyjną 
3.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
4.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejników CO.  

2. Pokój nauczycieli 
WF 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2. jednowarstwowa gładz gipsowa ścian i sufitu 
3.gruntowanie gładzi pod malowanie farbą  emulsyjną 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

3. Magazynek 
podręczny sprzętu 
WF 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2.skrobanie i zmywanie farby starej lamperii 
3.gruntowanie  pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 2,5 m 
6.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

4 Korytarz przy Sali 
Gimnastycznej 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2.skrobanie i zmywanie farby starej lamperii 
3.gruntowanie  pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 2,5 m 
6.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

10 Szatnia WF 
dziewcząt 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2.skrobanie i zmywanie farby starej lamperii 
3.gruntowanie  pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 2,5 m 
6.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

11 WC przy szatni 
dziewcząt 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2.skrobanie i zmywanie farby starej lamperii 
3.gruntowanie  pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 2,5 m 
6.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

12 Szatnia WF 
chłopców 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2.skrobanie i zmywanie farby starej lamperii 
3.gruntowanie  pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 2,5 m 
6.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

13 WC przy szatni 
chłopców 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2.skrobanie i zmywanie farby starej lamperii 
3.gruntowanie  pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 2,5 m 
6.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  
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14 Magazynek sprzętu 
WF 

1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu. 
2.skrobanie i zmywanie farby starej lamperii 
3.gruntowanie  pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
4.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
5.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 2,5 m 
6.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

15 Sala gimnastyczna 1.skrobanie i zmywanie farby ścian  i sufitu 
2.gruntowanie gładzi pod malowanie farbami ścian , sufitu i lamperii. 
3.dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną 
4.dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą ftalową,   do wysokości 3 m, z  -            
- wmalowaniem rysunków ozdobnych według szablonu szkolnego plastyka 
5.skrobanie i malowanie farbą ftalową grzejnika CO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


