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MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT  „A SIKLÓSI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ 
ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ PROJEKT 
 

 

Támogatásban részesült a Mohácsi Tankerületi Központ által benyújtott „EFOP-4.1.2-17-2017-00066” 
azonosítószámú „A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 
megteremtése érdekében” című projekt. A fejlesztés 837 863 087 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 fejlesztés két siklósi iskolát érint: A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskoláját és Batthyány Kázmér Általános Iskoláját. 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek főbb elemei:  
Szaktantermek létrehozása: természettudományos és nyelvoktató szaktanterem a Kanizsai Dorottya 
Tagiskola, természettudományos, nyelvi és informatikai szaktanterem kialakítása a Batthyány Kázmér 
Tagiskolában. Iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér kialakítása a Kanizsai Dorottya Tagiskola 
tagintézményében,fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek, csoportszobák létrehozását 
mindkét intézményben. A projekt keretében megvalósul az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás 
és a fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása: ez 
2 képzőművészeti termet és egy tánctermet a Kanizsai Dorottya Tagiskola és egy 120 nm-es táncterem 
kialakítását jelenti a Batthyány Kázmér Tagiskolában. Ezen kívül a meglévő épületek részét képező 
helyiségek fejlesztésére is sor kerül: a Kanizsai Dorottya Tagiskolában egy kétszintes többfunkciós 
épületrész egységének létrehozása a jelenlegi épület bővítésével, a Batthyány Kázmér Tagiskola 
telephelyén a táncterem elhelyezése érdekében az épület bővítése történik meg. 
A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek, kialakítását és eszközökkel való 
ellátásának keretében a Batthyány Kázmér Tagiskolában  régi tornatermének  bővítése „ A” típusúra, 
valamint a Kanizsai Dorottya Tagiskolában  található sportcsarnok lapostetőjének szigetelése, javítása, a 
kültéri sportpályák felújítására kerül sor.  
A projekt része az informatikai eszközök, hálózati eszközök beszerzése, a Kanizsai Dorottya Tagiskolában 
az informatikai hálózat bővítése. .A fejlesztés érinti még a Kanizsai Dorottya Tagiskolában az iskolaudvar 
felújítását (udvari játszótér felújítását), a Batthyány Kázmér Tagiskolában az iskolaudvar burkolat felújítását 
és a kültéri bútorok beszerzését, továbbá közösségi terek kialakítását, fejlesztését mindkét intézményben. 
 
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. 


