
 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną 

W dniu 24 maja 2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Gminą 

Kaźmierz,  zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej 

w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną nr RPWP.09.03.03-30-0001/16-00 w ramach 

Osi Priorytetowej 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3: Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacji ogólnokształcącej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –

 2020. 

Opis projektu: 

Inwestycja obejmuje: 
- salę gimnastyczną z widownią na 100 miejsc wraz z pełnym zapleczem socjalno – magazynowym 
- hol wejściowy z portiernią oraz z aneksem szatniowym 
- dwie świetlice połączone mobilna ścianą 
- pomieszczenie gospodarcze 
- 8 klas dydaktycznych w tym 3 z zapleczem magazynowym pomocy naukowych (klasopracownia do 
nauczania przyrody i edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem eksperymentu, dwie klasopracownie 
do nauczania matematyki, pracownia do prowadzenia zajęć komputerowych, dwie klasopracownie 
do nauczania języków obcych, dwie klasopracownie do nauczania języka polskiego i historii) 
- pokój nauczycielski 
- pomieszczenie socjalne nauczycieli 
- W.C nauczycieli 
- W.C. z pełnym węzłem sanitarnym dla dziewczyn i chłopców 
- W.C dla osób niepełnosprawnych 
- winda osobowa łącząca hol wejściowy z poziomem parteru 
 

 



Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym poprzez 

rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczna i salę gimnastyczną. Celami 

szczegółowymi projektu są: utworzenie nowych klasopracowni do nauki dla dzieci, stworzenie 

warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego, stworzenie nowoczesnej placówki 

edukacyjnej, umożliwiającej realizację nowoczesnych programów rozwoju młodzieży, polepszenie 

jakości infrastruktury, a przez to oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych 

i pozwalającej wzmocnić aspiracje i motywacje uczniów do nauki, poprawa oferty edukacyjnej 

z zakresu kultury fizycznej dla młodzieży szkolnej skierowanej do mieszkańców Gminy Kaźmierz. 

Planowane efekty rzeczowe: 
Efektem rzeczowym (produktem) uzyskanym w wyniku realizacji projektu będzie obiekt 
infrastruktury edukacji ogólnej (szkoła), której potencjał w zakresie infrastruktury edukacyjnej 
wyniesie 8 klasopracowni dla 25 uczniów każda, łącznie więc przeznaczone zostaną dla 200 uczniów. 
 
Planowane rezultaty projektu: 
Przewiduje się że liczba osób korzystających ze wsparcia obiektów infrastruktury edukacji ogólnej 
wyniesie 510 osób/rok. 
 

Wartość Projektu: 8.345.354,98 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 3.999.928,64 zł 

Harmonogram projektu: 

Realizacja projektu nastąpi jednoetapowo w ramach jednego zadania pn.: Rozbudowa Szkoły 

podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną. Roboty budowlane rozpoczną 

się po wyłonieniu wykonawcy prac w 2017r., a zakończą się w II połowie 2018r. 
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