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A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Szabadság tér 13. szám alatti 

telephelyén infrastrukturális fejlesztés valósul meg.  

A Tankerületi Központ a pályázat által– az országos oktatáspolitikai törekvésekkel összhangban - 

el kívánja érni a méltányos nevelés és oktatás megalapozását, az egyenlő esélyek, a neveléshez és 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítását minden gyermek számára, a sajátos nevelési 

igényű tanulók, és a hátrányos helyzetben lévők számára ugyanúgy, mint kortársaik részére.  

A korszerű infrastrukturális feltételek mellett biztosítani kívánja a hátrányos helyzetű, a sajátos 

nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási nehézséggel küzdő tanulók heterogén 

csoportban történő fejlesztését, és a tehetséggondozást támogató oktatási módszerek alkalmazását, 

elősegítve ezzel a tanulói lemorzsolódás csökkentését, a korai iskolaelhagyás megelőzését, a 

hátrányok leküzdését. 

 

Az iskola jelenleg kettő feladat ellátási helyen működik. Az épületek egymástól való távolsága és 

a telephelyen belüli széttagoltsága nehezíti az egységes, a hátránykompenzációt és a 

tehetséggondozást sikerre vivő nevelő-oktató munkát, a pedagógusok, a szakmai 

munkaközösségek és az iskolavezetés hatékony napi kapcsolattartását. A fejlesztés eredményeként 

az új épület megépítésével építészeti, műszaki és esztétikai egységbe rendezés történik meg.  

A közel félmilliárd forint pályázati forrásból megvalósuló projekt tartalmazza: 

-  a korszerűtlen, régi telephely kiváltását a székhely épület mellé tervezett kétszintes 

épületrésszel, melyben 9 tanterem, folyosók és vizesblokkok kapnak majd helyet. 

- a régi épület egyes részlegeinek felújítását, átalakítását,  

- az oktatást segítő tárgyi infrastruktúra fejlesztését.  

 

A projekt vázát az iskolaépület építése jelenti valamint tantermi felújítások, gumiburkolattal 



borított pálya kialakítása, a tanulási folyamat segítésének, fejlesztésének érdekében oktatási és 

szemléltetési eszközök beszerzése, hiányzó, illetve elhasználódott állapotban lévő bútorok pótlása.  

A projekt keretében elkészül egy 9 tantermes új épület, a régi épület 6 tantermének, folyosóinak 

felújítása (festés, elhasználódott linóleumburkolat cseréje, bútorzat, világítás korszerűsítése). 

Mindez magában foglalja a digitális kompetenciák fejlesztését támogató, informatika 

szaktanterem megújulását új informatikai eszközökkel. Az interaktív táblák osztálytermi 

felszerelésével korszerűbbé válnak az oktatás feltételei.   A tanulói öltözőszekrények régi 

igényeket elégítenek ki. A modern bútorzat hozzásegíti a diákokat a saját eszközeik, könyveik 

megfelelő tárolásához.  

Az új épület kialakítása mellett a szabadtéri tartózkodást, a mindennapos testnevelés 

feladatellátását szolgáló nagy terek, játszó- és sportudvarok gumiburkolatot kapnak.  

Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati célok elérésével valóra válik a 

minőségi, méltányos, inkluzív oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása, az 

esélyegyenlőtlenségek mérséklése, az intézmény infrastrukturális és infokommunikációs 

akadálymentesítése. 

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítunk a már meglévő kapacitás gazdaságos kihasználására. 

A megvalósítás időzítése a tanév rendjéhez igazodik, a benti munkáltatokra tanítási szünetekben 

kerül sor. Az infrastrukturális fejlesztések, energiahatékonysági beruházások fokozzák az intézmény 

működési hatékonyságát. 

A tervezett fejlesztések hatására az iskola elismertsége növekszik mind diákok, mind a szülők és 

a térség lakosságának körében. Az újonnan építendő és kialakítandó tantermek és 

eszközbeszerzések elősegítik az intézmény hosszú távú fennmaradását, megalapozzák a szakmai 

fenntarthatóságot. A modern kor követelményei szerint felszerelt tantermek, a korszerű pedagógiai 

eszközrendszer nemcsak a minőségi nevelés-oktatás feltételeit teremtik meg, hanem pedagógusok 

módszertani megújulását is támogatják.  A nevelőtestület jól képzett pedagógusai a létrejövő 

modern, méltányos környezetben könnyebben, tudásuk legjavát adva végezhetik munkájukat. Az 

eddigi hiányosságok megszűnése motiváló hatású munkájukra. A tervezett fejlesztés hozzájárul az 

esélyegyenlőség és a hatékony integráció biztosításához, továbbá az alapfokú oktatásban 

résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez, amely a versenyképes tudás megszerzéséhez 

szükséges. Ezzel a fejlesztéssel, várhatóan kielégítésre kerül a helyi közösségek, a diákok, szülők, 

pedagógusok oktatással szemben elvárt igényei. Várhatóan csökken a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók aránya, javulnak az iskola továbbtanulási mutatói. 

 

  

A projekt keretében iskolabusz beszerzésre is sor kerül. 


