
 

 

1. Opis projektu  

Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach 

Kościelnych, a także doposażenie szkoły. Beneficjentami bezpośrednimi inwestycji są 

uczniowie ZS w Jezierzycach Kościelnych tj. szkoły podstawowej i gimnazjum, a także 

zatrudnieni w nim nauczyciele.  

Beneficjentem instytucjonalnym projektu jest Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych i Gmina 

Włoszakowice. W ramach projektu przewidziano wykonanie rozbudowy z przebudową 

budynku ZS w Jezierzycach Kościelnych. Funkcja dydaktyczna istniejącego budynku po 

rozbudowie zostanie zachowana i powiększona powierzchniowo w zakresie dwóch sal 

lekcyjnych, sali komputerowej, biblioteki, gabinetu pedagoga oraz zaplecza sanitarnego.  

Od strony południowo – wschodniej, w dobudowanej części obiektu, zaprojektowano dwie 

sale przedszkolne. Dla każdej z sal zaprojektowano osobny węzeł sanitarny.  

Projektowana część połączona jest komunikacyjnie z obiektem istniejącym poprzez istniejący 

system komunikacyjny. W ramach projektu zaplanowano także wykonanie dojść, dojazdów  

i placu zabaw. W ramach projektu zaplanowano doposażenie 4 pracowni (komputerowej, 

matematyczno-fizycznej, przyrodniczej, logopedyczno-pedagogicznej), zakup szafek 

uczniowskich do holu, doposażenie biblioteki oraz pokoju nauczycielskiego. Pozostałe 

działania w ramach projektu: wykonanie dokumentacji, usługa nadzoru inwestorskiego, 

promocja projektu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna wraz z doposażeniem pracowni szkolnych, biblioteki i zaplecza socjalno-bytowego 

szkoły, co istotny sposób wpłynie na poprawę  jakości kształcenia w ZS w Jezierzycach 

kościelnych, a także na terenie całej gminy Włoszakowice. Zaplanowane wskaźniki produktu 

dla projektu: Liczba  wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej  - 1 szt., Potencjał 

objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub  

infrastruktury edukacyjnej - 155 osób.  

2. Cele i rezultaty projektu 

 Konieczność realizacji projektu wynika z niedostosowanie istniejącego budynku do potrzeb 

uczniów, zarówno lokalowych jak i w odniesieniu do posiadanego przez szkołę wyposażenia. 

Tendencje demograficzne występujące na terenie gminy Włoszakowice wskazują na wzrost 

zapotrzebowania w przyszłości na usługi edukacji ogólnokształcącej. Aktualnie w ZS w 

Jezierzycach nie ma wydzielonych pracowni przedmiotowych, a w tym matematyczno-



 
fizycznej i przyrodniczej. W istniejącym budynku brakuje odpowiedniej ilości sal lekcyjnych do 

przeprowadzania obligatoryjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. W szkole brakuje także 

wydzielonego gabinetu pedagogiczno-logopedycznego. Pracownia informatyczna ma już ok. 

10 lat i jej parametry techniczne wskazują na przestarzałość wyposażenia i niedostosowanie 

do szybko zmieniających się warunków w dziedzinie IT. Biblioteka szkolna  

umiejscowiona jest w końcowej części korytarza szkolnego i jej powierzchnia jest bardzo mała 

i nie dostosowana do potrzeb uczniów. W szkole brak przebieralni dla uczniów na zajęcia 

wychowania fizycznego. Planowana rozbudowa pozwoli na wydzielenie szatni ze zwolnionych 

pomieszczeń. W powiązaniu ze zdiagnozowanymi problemami sformułowano następujący cel 

główny: Poprawa jakości kształcenia w ZS w Jezierzycach Kościelnych na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozbudowę i modernizację istniejącego 

budynku szkoły oraz jej doposażenie. Nowo wybudowane sale lekcyjne będą nowocześnie 

wyposażone. Dzięki temu zajęcia dydaktyczne oraz zwiększona ilość zajęć dodatkowych będą 

mogły być przeprowadzanie przy użyciu aktywnych metod nauczania. Według prognoz 

wzrośnie również liczba uczniów korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury szkolnej 

(w roku docelowym będzie ich 155).  

 

Projekt wpisuje się cel generalny Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 

roku" tj. Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu 

konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach 

zrównoważonego rozwoju". Ponadto realizacja zadania związanego z rozbudową z 

przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych wpisują się bezpośrednio w realizacji 

następującego celu: Inteligentny rozwój – Edukacja ze Strategii na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. 

 Zaplanowane wskaźniki rezultatu - Liczba osób korzystając. ze wspartych obiektów 

infrastruktury edukacji ogólnej - rok bazowy 147, rok docelowy 155.  

3. Wartość Projektu 

Całkowita wartość projektu 2 474 840,42 zł 

Kwota kosztów kwalifikowalnych 1 618 347,03 zł  

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 375 594,96 zł  

 

 


