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Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek 
Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze 

 

 
 
 
W projekcie przewidziano:  

• Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektu kształcenia specjalnego. 
• Budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wykorzystywanej w systemie edukacji.  
• Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej  

i drzwiowej. 
• Budowę zewnętrznej windy. 
• Usuniecie barier architektonicznych poprzez:  

o Przebudowę schodów i ciągów komunikacyjnych   
o Budowę podjazdów  
o Remonty łazienek oraz części socjalnej w internacie,  
o Przebudowę sal dydaktycznych na specjalistyczne pracownie 

wykorzystywanie w edukacji osób niepełnosprawnych wraz z ich 

TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA 
Zadanie Kwota Termin 

Zawarcie umowy z Wykonawcą   
robot budowlanych 

3 596 821,88 PLN 11.06.2010 r. 

Zawarcie umowy na zadanie 
zarządzania projektem i 
nadzoru inwestorskiego 

 
97 600,00 PLN 

 
05.02.2010 r. 

Podpisanie umowy o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Poprawa infrastruktury 
edukacyjnej Zespołu Szkół i 
Placówek Specjalnych przy ul. 
Kruszwickiej w Jeleniej Górze” 

4 010 500,00 PLN 24.09.2010 r. 

Decyzja o dofinansowaniu 
zgodnie z Uchwałą nr 
2563/III/09 

~ 27.03.2009 r. 

ZłoŜenie wniosku o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Poprawa infrastruktury 
edukacyjnej Zespołu Szkół i 
Placówek Specjalnych przy ul. 
Kruszwickiej w Jeleniej Górze” 

 
~ 

31.10.2008 r. 
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wyposaŜeniem w meble i sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, 
rehabilitacyjnych i korekcyjnych. 

• Wybudowania zostanie infrastruktura sportowo-rekreacyjna, w skład której wejdzie:  
o Boisko do piłki noŜnej o wymiarach 30 m x 40 m  
o Boisko do siatkówki 18 m x 9 m  
o Boisko do koszykówki 26 m x 14 m  
o BieŜnia lekkoatletyczna o długości 60 m  
o Skocznia do skoków w dal  
o Rzutnia do kuli o promieniu 1, 20 m  
o Plac do prowadzenia ćwiczeń lekkoatletycznych, zabaw ruchowych, 

gimnastyki korekcyjnej.  
 
Ciągi komunikacyjne wokół obiektu i dojścia do infrastruktury sportowej w wyniku 
przebudowy będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Całkowicie zlikwidują   
Obecnie został wyłoniony InŜynier Kontraktu, który w imieniu Miasta zarządzać będzie 
projektem i nadzorować jego prawidłową realizację. Zmodernizowany i przebudowany 
kompleks oświatowy od roku szkolnego 2011/2012 umoŜliwi prowadzenie edukacji dla 150 
uczniów niepełnosprawnych wg standardów europejskich a takŜe stworzy moŜliwość 
przebywania młodzieŜy niepełnosprawnej w internacie przez cały tydzień, łącznie z dniami 
wolnymi od zajęć ( soboty, niedziele) a w okresie wakacyjnym będzie wykorzystywany do 
lokowania kolonii letnich, obozów i itp. dla dzieci niepełnosprawnych. 
 

 
  Wizualizacja przebudowy budynku Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej   
 
 
 
 
 



 
Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ram ach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-2013 

 

 3 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa infrastruktury 
edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze” 
nr UDA- RPDS.07.02.00-02-028/08-00 z dnia 24.09.2009 r. zawartą Województwem  
Dolnośląskim w ramach  Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej na Dolnym Śląsku” („Edukacja”), Działanie nr 7.2 „Rozwój infrastruktury 
placówek edukacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013:  

• Całkowita wartość Projektu wynosi  -  4 010 500,00 PLN; 
• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  2 663 024,00 PLN stanowiące nie 

więcej niŜ 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 29.07.2011 r.  

 
 
 


