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WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH  
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Priorytet VII  Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 

Działanie 7.2  Infrastruktura służąca edukacji 

 

Celem projektu było stworzenie z Zespołów Szkół w Przesmykach i w Łysowie 

nowoczesnych centrów edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, a także 

społeczno-szkoleniowych dla mieszkańców całej gminy; obiektów przyjaznych uczniom, 

kadrze nauczycielskiej i personelowi.  

 

Projekt obejmował:  

– kapitalny remont pokrycia dachowego budynków szkolnych; w jednym przypadku 

wymiana eternitu na blachodachówkę i obniżeniu konstrukcji dachowej oraz remont 

pokrycia dachowego na sali gimnastycznej (Przesmyki); w drugim przypadku (Łysów) na 

wykonaniu lekkiej konstrukcji dachowej i pokryciu stropodachu blachodachówką; 

– termomodernizację budynków – ocieplenie ścian, stropów, częściowa wymiana stolarki 

drzwiowej i okiennej (stolarka okienna w głównej mierze została wykonana wcześniej); 

– budowę instalacji solarnych, dostosowanie węzła ciepłej wody do nowego systemu 

grzewczego; 

– modernizację centralnego ogrzewania i kotłowni – zmiana na olejowy system grzewczy 

(Łysów) oraz spięcie instalacji centralnego ogrzewania z instalacją solarną; 

– nadbudowę łącznika budynku szkoły i sali gimnastycznej w Przesmykach dla uzyskania 

lokalizacji na pracownię komputerową i salę audiowizualną; 

– dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do wymogów pod względem bezpieczeństwa  

i ppoż – wentylacja, drogi ewakuacyjne; 

– dostosowanie infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych – likwidacja barier 

zewnętrznych poprzez budowę pochylni przy budynkach; oraz likwidacja barier 



wewnętrznych poprzez zakup i montaż schodołazu, dostosowanie pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i szatni do potrzeb niepełnosprawnych; 

– adaptację i wyposażenie pomieszczeń i placów zabaw na edukację przedszkolną; 

– doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt komputerowy wraz  

z oprogramowaniem, laboratorium językowe, sprzęt RTV i AGD, sportowy i komunalny; 

– prace remontowe i porządkowe (malowanie, cyklinowanie, drobne remonty, wykładziny, 

panele podłogowe itp.) po robotach budowlanych; 

– urządzenie placów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach – boiska wielofunkcyjne, 

bieżnia, skocznie itp. 

– nową organizację ruchu drogowego przy budynkach szkolnych – ogrodzenie, zatoka 

autobusowa, drogi pożarowe, parkingi, chodniki dojścia. 

 

Całkowita wartość projektu: 5 699 089,99 zł  

Kwota dofinansowania: 4 794 339,20 zł – 85% kosztów całkowitych  

Okres realizacji: październik 2008 r. – grudzień 2012r. 
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