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MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT A „MOHÁCS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA INRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSE, AZ EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA,A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ 

ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ PROJEKT 

 

 

Támogatásban részesült a Mohácsi Tankerületi Központ által benyújtott „EFOP-4.1.2-17-2017-00023” 

azonosítószámú „Mohács Térségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, az egyenlő 

hozzáférés biztosítása, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése 

érdekében” című projekt. A fejlesztés 895 670 083 forint vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. 

 

A projekt célja az iskolák infrastrukturális fejlesztése, az eszközellátottság feltételeinek javítása, 

korszerűsítése, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése volt, 

hogy korszerűen felszerelt tantermek álljanak a tanulók rendelkezésére, ahol a tehetséggondozás, a 

hátránykompenzálás, egyéni fejlesztés egyaránt biztosított. A projekt keretében megvalósítandó 

tevékenységek főbb elemei: az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt 

tanterem kialakítása, szaktantermek, természettudományos szaktanterem, nyelvi labor, informatikai termek, 

fiú-lány technika termek létrehozása, megfelelő iskolai könyvtár építése a nedves pincében lévő helyett, 

fejlesztő foglalkozás megtartására alkalmas helyiség építése, csoporttermek felújítása, kialakítása történik a 

meglévő épületben, illetve a bővítés részeként. A meglévő főszárny átalakításával a bővítményekbe 

kerülnek az alábbi helyiségek: egy új tanterem és új bejárati rész aulával, portával a főépület bővítményében 

lesz, valamint itt kap helyet az akadálymentes lift is. Egy csoportszoba, fiú és lány technika szaktanterem 

kerülnek az udvari épület bővítményébe. A főépület egységes kialakításával az udvari bővítménybe költözik 

a tanári és igazgatói rész is étkezővel, teakonyhával. Itt lesz még az eddig a pincében lévő orvosi szoba és 

könyvtár, valamint könyvraktár is kialakításra kerül. Az egyes épületrészek zárt térben való összekötésére 

két közlekedőhíd készül. A meglévő megmaradó iskolaépület-részeket érintő felújítási munkák mellett 

(homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatjavítás, festés, tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti 

vezetékek felújítása, épületvillamosság felújítása), kerékpártároló kerül kialakításra, valamint zöldterület 

kialakítása tervezett, mindezek a megfelelő eszközök beszerzésével valósulnak meg. 

 

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

A támogató szerződés megkötésének napja:2017.10.25. 

A projekt tervezett fizikai befejezésének napja: 2020.08.31 

 


