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PROJEKT BEMUTATÁSA
A most induló projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet
kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél
a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas
színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. Cél a műszakilag és esztétikailag elavult épületrész
beillesztése a korszerűsített épületkomplexum egységes arculatába, továbbá az épületegyüttes takarékos
üzemeltetésének továbbfejlesztése. Több mint két éve zárult projektben a tornatermi szárny fejlesztése
(korszerűsítés, energiahatékonysági fejlesztés és akadálymentesítés), valamint új, a mindennapos
testnevelés megszervezéséhez szükséges tornaterem építése valósult meg. A fejlesztéssel az
épületegyüttes arculata is megújult, továbbá az oktatás korszerűsítéséhez szükséges eszközök beszerzésre
kerültek. A projekt nem érintette az „A” épületet, ahol a felső tagozatos osztálytermek, és a szaktantermek
találhatók. Megvalósul az „A” épület teljes körű akadálymentesítése. Az akadálymentesítés szintenkénti
mosdó és lift kialakítását igényli, valamint a közlekedéshez szükséges jelzések megfelelő elhelyezését. Az
„A” épület tetőtér beépítésével kialakíthatóvá válik egy megfelelő táncterem, amely segíti a mindennapos
testnevelés részét képező néptánc órák minőségi megtartását. A tetőtérben kialakításra kerülnek a
művészeti oktatáshoz és a tehetségfejlesztéshez szükséges speciális termek (drámaterem, zeneterem), és
itt kap megfelelő helyet a rajz és technika szaktanterem. Az „A” épület gépészeti rendszerei elavultak,
szükséges a fűtés, víz és villamos hálózatok teljeskörű felújítása. Az „A” épületben hatósági kötelezés
alapján megvalósul új lépcsőház kialakítása, illetve a meglévő lépcsőház OTSZ előírásai szerinti átalakítása.
A pinceszinten is meglesz a karbantartóműhely és szociális blokk megfelelő kialakítása, amelyet a kötelező
helyiségjegyzék előír, valamint megtörténik az épület energiahatékonysági fejlesztése. Az „A” épület
felújításával a teljes oktatási környezet egységesen megújul. A projekt eredménye a mindennapos
testnevelés kiegészítése a néptánc foglalkozásokhoz megfelelő infrastruktúra kiépítésével. Cél az oktatásnevelési tér minőségi növelése, amely hozzájárul az SNI gyermekek differenciált foglalkoztatásához is. A
fejlesztés a befogadó környezetet és ezáltal az iskola vonzerejét erősíti, amely hozzájárul a tanulói létszám
fenntartásához, további növeléséhez. A gépészeti beavatkozások közvetlen eredménye az üzemeltetési és
karbantartási költségek csökkentése, a költségvetési egyensúly javítása, a fenntarthatóság elősegítése.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

