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A projekt azonosító száma:  EFOP-4.1.3-17-2017-00125 

A kedvezményezett neve:  Pápai Tankerületi Központ 

Elnyert támogatási összeg:  54 072 131 Ft 

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 

 

Az iskolába járó gyerekek 60%-a jelentős szociális hátránnyal küzd. Az egyéni és kiscsoportos 

foglalkozásokat, fejlesztéseket lehetővé tevő helyiségek kialakításával lehetőséget adtunk arra, hogy a 

gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok megfelelő körülmények között tudják végezni fejlesztő 

munkájukat. Emellett ezen termek alkalmassá váltak a hit- és erkölcstan oktatók számára az óráik 

megtartására, amelyek kiscsoportos foglalkozások keretében valósulnak meg. Az intézményben a 

csoportbontásban oktatott tárgyak számára is jól használható helyiségek létesültek, amelyek pl. a 

tehetséggondozást szolgáló foglalkozások esetén is kihasználhatók. A helyiségek régóta nem voltak 

felújítva, elavultak, az alapvető higiéniai elvárásoknak sem feleltek meg a mosdók. Méltó körülmények 

biztosítása vált szükségessé mind a tanulók, mind az itt dolgozó pedagógusok számára. 

 

A megvalósult projekt összegzése 
 

Megvalósítási helyszín: Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona, Kossuth u. 50.) 

A természettudományos tárgyak emelt szintű oktatása feltételeinek biztosítása végett korszerű szaktanterem 

került kialakításra, amelyben vegyi fülke és 5 db energiablokk került elhelyezésre, kiegészítve tantermi 

bútorzattal. Az iskolai oktatás feltételeinek javítása mellett a modern körülmények hozzájárulnak a 



tehetséggondozáshoz és a középiskolai tanulmányok előkészítéséhez, valamint a hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatásához. 

A tornaszobához kialakításra került külön fiú-lány öltöző, akadálymentesített mellékhelyiséggel. A közös 

használatú mellékhelyiségek is megújultak. 

3 db mellékhelyiség felújítása valósult meg: 1 tanári (7,01 nm), 1 fiú (14,88 nm) és 1 lány mosdó (20,48 

nm). Ezen kívül a volt óvodai mosdó került akadálymentesítésre, amely 11 nm területű. Az 

alapműködéshez elengedhetetlenül szükséges volt az iskola vizesblokkjának felújítása. 

A fejlesztés kertében kicserélésre kerültek a gépészeti, elektromos vezetékek, berendezési tárgyak. A 

településen nincs vezetékes csatornarendszer, mely még a közeljövőben sem várható. Ezen tény tükrében a 

környezetvédelmi szempontok érvényre jutása érdekében korszerű biológiai szennyvíz tisztítót kapott az 

iskola. 

 

3 db egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra alkalmas helyiség kialakítása is megtörtént a megszűnt óvodai 

csoportok helyén, összesen 82,61 nm-en. A helyiségek kialakítása, felújítása kapcsán átépítésre került az 

elektromos vezetékrendszer, gépészeti vezetékek és az elöregedett nyílászárók felújítása megtörtént. A 

berendezések lehetőséget adnak az egyéni fejlesztői feladatok ellátására is. Mivel a terem nemcsak az 

egyéni, kiscsoportos foglalkozások során lesznek használva, hanem a hit- és erkölcstan órák megtartására is 

otthont ad, mellette pedig a tehetséggondozás is megvalósulhat ebben a teremben. Az új körülményekre 

tekintettel a gyógypedagógusok megfelelő körülmények között tudják végezni fejlesztő munkájukat. 

Emellett a kiscsoportos tanórák is méltó körülmények közé kerültek.  

 


