Gmina Jaworze aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne stawiając tym samym na rozwój społecznogospodarczy. Jednym z mechanizmów finansowych, który od lat Gmina Jaworze skutecznie
wykorzystuje są środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Aktualnie w gminnych placówkach oświatowych realizowane są 2 projekty edukacyjne, w ramach
których, w przeciągu 2 lat szkolnych, udział weźmie blisko 550 dzieci. Projekty o których mowa to:


Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu

Projekt współfinansowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach , Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa na realizację projektu została zawarta z Zarządem Województwa Śląskiego w dniu 30
września 2013r.
Wartość projektu to - 852 737,76 zł
Kwota dofinansowania – 724 827,10 zł
Kwota wkładu własnego – 127 910,66

Projekt realizowany jest w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 i skierowany jest do 240
dzieci w wieku 3-6 lat, w dwóch istniejących przedszkolach w Jaworzu.
Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu liczby dzieci korzystających z usług
edukacyjnych, uatrakcyjni i podniesie jakość realizowanych zajęć w placówkach
przedszkolnych należących do Gminy Jaworze,



Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze.

Projekt współfinansowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach , Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa na realizację projektu została zawarta z Zarządem Województwa Śląskiego w dniu 30
października 2013r.
Wartość projektu to: 956 961,00 zł
Kwota dofinansowania – 839 485,68 zł
Kwota wkładu własnego:
- wkład niepieniężny związany z wynajem sal - 96 600,00 zł
- środki własne – 17 875,32 zł

Projekt jest odpowiedzią na problemy związane z potrzebami wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów (w stosunku do szkół z dużych ośrodków miejskich) i służy podniesieniu jakości, atrakcyjności
i dostępności oferty edukacyjnej poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
(wyrównawcze i rozwojowe) ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, matematyki,
informatyki, jęz. polskiego, jęz. obcych a także ekspresji kulturalnej (plastyka, muzyka, film).
Projekt realizowany jest w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 i skierowany jest do 303 uczniów
klas IV-VI Szkoły Podstawowej (186 uczniów) i I-III Gimnazjum (117 uczniów)
Wsparciem w ramach projektu objęci są dodatkowo uczniowie III klas Gimnazjum stojący przed
wyborem dalszej ścieżki edukacji. Utworzony został Szkolny Ośrodek Karier, w którym odbywają się
indywidualne i grupowe konsultacje w oparciu o program Wstępna Orientacja Zawodowa.

