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A projekt azonosító száma:  EFOP-4.1.3-17-2017-00118 

A kedvezményezett neve:  Pápai Tankerületi Központ 

Elnyert támogatási összeg:  70 536 837Ft 

Támogatás mértéke (%-ban):  100% 

A projekt fizikai befejezés időpontja: 2018. október 31. 

  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásával valósul meg. 

  

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott.   

A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra 

ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a 

minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére 

irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A 

minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt 

keretein belül. 

 

A projekt indokoltsága 

 

A felújítással érintett tornatermek nem feleltek meg a mai kor követelményeinek: a sportolási lehetőség 

ugyan megvalósult, de egészségtelen, illetve balesetveszélyes körülmények között a tanulók tekintetében. 

Az iskola és a Pápai Tankerületi Központ fontosnak tartotta, hogy a diákok már kisgyermekkorban 

megszeressék a mozgást, s felszabadultan, korszerű infrastrukturális feltételek mellett sajátíthassák el az 

alapvető mozgásfunkciókat – ez illeszkedik az iskola pedagógiai fejlesztési céljaihoz. A mindennapos 

testnevelés órák kötelezettsége új kihívás elé állította az intézményt, mivel a heti öt óra követelményeinek, 

és a célcsoport igényeinek nem feleltek meg a tornatermek a fejlesztés előtti állapotukban. Az Iskola utcai 

épület tanulólétszáma alacsony, de sok a rossz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanuló. A 

városrészben működik a Családok Átmeneti Otthona, amely körzetileg az iskolához tartozik. Sok az 

otthonban lakó tanköteles korú gyermek.  

 

A megvalósult projekt összegzése 
 

Elsődleges megvalósítási helyszín: Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

(8400 Ajka, Fürst u. 2.) 



A Fürst S. utcában a 162,93 m2 alapterületű tornaterem burkolatának felújításán felül új nyílászárók 

kerültek elhelyezésre, kiváltva az üvegtéglából készült bevilágító felületeket. A jövőbeni falpenészesedés 

elkerülése érdekében gépi szellőzés valósult meg a tornateremben. Új világítótestek kerültek beszerzésre, 

amely hozzájárul a helyiség energiatakarékos működéséhez.. Az elhasználódott öltözői padlóburkolat 

helyett új, nagy kopásállóságú padlóburkolat készült, a falfelületek megújításával párhuzamosan.  

 

Megvalósítási helyszín: Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (8400 Ajka, 

Iskola u. 30.) 

Ugyanezen intézményhez tartozik a padragkúti tornaterem épülete, mely 186,3 m2 sportolásra alkalmas 

térrel rendelkezik. Ezen létesítmény sportpadló burkolata helyett új padlóburkolat került beépítésre. A 

hozzá tartozó öltöző helyiségek 54,32 m2, a zuhanyzóhelyiségek 27 m2 felülettel felújításra kerültek. A 

fiú-lány öltözők felújítása a következő elemeket tartalmazza: burkolat felújítás, falfelületek kezelése, 

gépészeti felújítás. A zuhanyzó és a mosdó (fiú-lány együtt) felújítás elemei: burkolat felújítás, falfelületek 

festése, gépészeti felújítás, szaniterek cseréje. Összességében elmondható, hogy a 80-as években épült 

tornaterem a felújítást követően méltóképpen szolgálja a többségében hátrányos helyzetű tanulók sportolási 

lehetőségeit. 


