Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu
Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkaoców
Wartośd całkowita inwestycji: 961 289,98 PLN
Wartośd dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 653 622,95 PLN
Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu to jedna z kilku inwestycji
z obszaru edukacji i szeroko rozumianej sfery społecznej realizowanych w ramach „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008 - 2015”. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2007 - 2010.
Zakres zadania obejmował w zasadniczej części remont dachu
oraz modernizację dwóch pomieszczeo w celu stworzenia na
ich bazie nowoczesnej pracowni informatyczno - językowej.
W ramach projektu zakupiono również sprzęt komputerowy
i multimedialny (m.in. 72 - calową tablicę interaktywną) oraz
meble szkolne do nowej pracowni. Dzięki temu podniesiona
została jakośd oferty edukacyjnej, skierowana nie tylko dla
uczniów PSP 28, ale również ich rodziców mogących korzystad
z pracowni komputerowej oraz uczniów innych szkół z terenu
całego Wałbrzycha. Zajęcia pozalekcyjne w PSP 28 są dostępne
dla uczniów wszystkich placówek oświatowych w Wałbrzychu.
Dzięki realizacji projektu od miesiąca stycznia 2010 roku uatrakcyjniono zajęcia szkolne oraz poszerzono ofertę
zajęd pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów i mieszkaoców miasta. Do kooca miesiąca kwietnia 2010 r.
z zajęd w pracowni skorzystało już 3.944 osób. W tym w ramach zajęd pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych
1.038 osób. Zajęcia w pracowni komputerowej umożliwiają uczniom nie tylko naukę w atrakcyjnej formie, ale
także rozwój własnych zainteresowao i uzdolnieo.
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