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I. Iskolafelújítás

Az EFOP 4.1.2. projekt keretében a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósuló infrastrukturális fejlesztés 1. ütemében, az iskola épületének 

felújítása, bővítése tekintetében megvalósult főbb eredmények:

Tantermek felújítása és új tantermek kialakítása, fejlesztőszobák, új könyvtáshelyiség és stúdió kialakítása, új ebédlő és melegítőkonyha kialakítása, régi szárny korszerűsítése, az 

épület teljes akadálymentesítése, gépészeti és elektromos felújítása valósult meg, új udvari közösségi tér kialakítása történt meg. A teljes körű külső homlokzatfestéssel új köntöst 

kapott az iskola.

A beruházás három egységből áll, meglévő régi épület felújítása, meglévő új épület tetőtér-beépítése és új épületrész építése.

Az érintett hasznos alapterület: 3.346,48 m².

I.1. Meglévő régi épület felújítása

A felújított épület hasznos alapterülete összesen mintegy 2206,05 m².

Földszint

A meglévő régi iskolaszárny földszintjén, átalakítással megvalósult: 4 db tanterem, 2 db szaktanterem (technika, életvitel), 1 db egyéni fejlesztőterem, 1 db táncterem és 1 db 142 

fő befogadására alkalmas ebédlő kialakítása, az új egységekhez tartozó vizesblokkokkal, a régiek felújításra kerültek, velük együtt megújultak a színt közösségi terei is.

I. emelet

Ezen a szinten felújításra került 4 db tanterem, 1 db tanári iroda, 1 db igazgatói iroda, 1 db igazgató helyettesi iroda, 1 db titkársági iroda, valamint itt is felújításra kerültek a 

hozzájuk tartozó vizesblokkok és közösségi terek.

II. emelet

Ezen a szinten felújításra került 4 db tanterem és a szinthez tartozó vizesblokkok és közösségi terek.

I.2 Meglévő új épület tetőtér-beépítése

A meglévő új épületszárny tetőtér-beépítésével 7 db új tanterem, 2 db fejlesztőszoba, 1 db könyvtárszoba, 1 db iskolapszichológus szoba, 1 db stúdióhelyiség, új vizesblokkok és 

kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakításra.

Mindezen oktatási és kiszolgáló helyiségekben, összesen 994,17 m²-en valósultak meg a kivitelezési munkálatok.

I.3. Új épületrész építése

Jelen beruházásban új építésként közlekedő épült a régi épület és az új épület között, elsősorban az ebédlő megközelítésé céljából 38,96 m² alapterületen. A konyha technológiai 

funkciójának betöltéséhez új berendezések (nagykonyhai gázfogyasztó berendezések elhelyezése és bekötése földgázra: RM GASTRO SPB-70/12 szabadon álló gáztűzhely 6 

égővel, sütő nélkül 2 db, PIMAK M018-1 nagykonyhai főzőzsámoly 3 db, a gáztűzhelyhez és a főzőzsámolyhoz szükséges légtechnikai szellőztető berendezések) kerültek 

elhelyezésre.  

II. Tornacsarnok építése

A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épült. A Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyépületével 

majdnem szemben álló területen, az Eötvös Lóránd utca 1. szám alatti lévő telken épült a "C" típusú tornacsarnok az infrastrukturális fejlesztés 2. ütemében.

Tornacsarnok négyzetméter adatai, kialakított terei

·        nettó alapterület: 2.031 m²

·        küzdőtér alapterület: 1.346 m²

·        6 db tanulói-sportolói öltöző

·        3 db tanári öltöző

·        1 db orvosi szoba

·        folyosók, közlekedők, előterek

·        szertárak, ruhatár

Küzdőtér

Alapterülete: 1.346 m², maximális belmagassága: 12,32 m.

A küzdőtér elektromos mozgatású függönnyel három részre osztható, így három osztály testnevelés óráját lehet egy időben megtartani. Az alaprajzi méretek meghatározásánál a 

labdajátékokhoz szükséges pályák méretei voltak az irányadók. A tornacsarnok fokozatából adódóan alkalmas általános sportági kiegészítő és kondicionáló edzésre, többek között 

kézilabda, kosárlabda, röplabda, tornasport, ökölvívás, birkózás, súlyemelés, cselgáncs, vívás, teniszezés, és versenyek lebonyolítására. Az osztatlan térben egy kosárlabdapálya, 

egy kézilabdapálya, egy teniszpálya, az osztott térben egy-egy kosárlabdapálya és egy röplabdapálya került felfestésre.

Kiszolgáló helyiségek

A tornacsarnokhoz tartozóan 2 szertár, az épület ellenőrzését és felügyeletét biztosító portásfülke, ruhatár, továbbá vizesblokkok kerültek kialakításra.

Öltözőhelyiségek

A küzdőtér oszthatósága az öltözőhelyiségek kialakításánál kiemelt szempont volt, így a három teremrészhez egy-egy férfi és egy-egy női öltöző kapcsolódik, így összesen hat 

tanulói-sportolói öltöző készült el. A tornacipős és az utcai cipős forgalom szétválasztásra került. Az egyes öltözőket 20-20 fős létszámra méretezték, mindegyik öltözőhöz 4 db 

mosdó és 3 db zuhanyzó tartozik. A tanári öltözők is az öltözőblokkban kaptak helyet, összesen három egység, külön mosdóval, zuhanyzóval. Az öltözőblokkban orvosi szoba is 

található.
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A Sarkadi Általános Iskola Kossuth utca 17. szám alatti székhelyének épületegyüttesének egyike egy régebbi, magas tetős, kétszintes épület, míg a másik egy újabb, lapos 

tetős, háromszintes épület. Mindkét épületrész hőtechnikai felújításon esett át a néhány esztendeje, valamint a külső nyílászárókat műanyag, hőszigetelő nyílászárókra cserélték le.

- Jelen projekt keretében a magas tetős, kétszintes épületrész eternit palával fedett héjazatát cserepes lemez fedésre cserélték a vízzárás céljából.

- Mivel mindkét meglévő épületrész belső felületképzései és gépészeti, épületvillamossági rendszerei elavultak, ezért a pályázat keretében teljesen új épületvillamossági rendszer 

készült, valamint korszerű, energiatakarékos, fenntartható fűtési rendszer létesült és a vizesblokkokat is teljeskörűen felújították.

- Megújult a világítás, energiatakarékos rendszerek alkalmazásával, későbbi napkollektoros/napelemes csatlakozási lehetőség kiépítésével.

- A meglévő pincefödémet elbontották, s a pincét feltöltötték.

- A főbejárat mellett négy terem összenyitásával aula – közösségi tér – létesült.

- A közlekedőterek, tantermek, csoportszobák, fejlesztő szobák teljes körű felújítása (új burkolatok, új nyílászárók, festés), új tanári szoba s igazgatási helyiségek kialakítása 

történt meg.

- A korábbi, 205 m2-es fél tornaterem – mely még az 1900-as évek első felében épült – új funkciót kapott. A keleti oldalon egy összekötő folyosó került kialakításra 

büféhelyiséggel, a megmaradó rész pedig a művészeti képzést is támogató, vegyes oktatási funkcióval bíró kamaraterem lett. Az északi oldalán lévő földszintes nyúlványokat 

(gázfogadó, szertár) elbontották, és a funkciókat egy új kiszolgáló épületbe telepítették. A belső udvari, földszintes öltöző egy részét elbontották, a megmaradó rész raktárként 

szolgál a jövőben.

- Az épületegyüttesben projektarányos akadálymentesítés valósult meg. Az új épületrészben a földszinten akadálymentes öltöző és illemhely épült. Az összes közösségi funkció 

elérése akadálymentesen biztosítottá vált.

- Az új építésű épületegység két részből áll. A meglévő épülethez kapcsolódóan egy kétszintes kiszolgáló egység létesült, amelyben a földszinten ruhatár, mosdó helyiségek, 

szertárak, az emeleten pedig öltözők kaptak helyet. A kiszolgáló épületrész a többfunkciós oktatási helyiséget (kamaraterem) és az új tornacsarnokot hivatott kiszolgálni, mindkét 

teremhez szervesen kapcsolódik, és külön főbejáraton keresztül is megközelíthető.

- A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épült – egy könnyűszerkezetes, szendvicspanel burkolattal szerelt, lapos tetős 

csarnok – mely méretét tekintve egy szabványos kézilabda pályát foglal magában, és három, párhuzamos testnevelés-foglalkozás megtartására alkalmas.

- Sarkad Város Önkormányzata a beruházással párhuzamosan a szomszédos bölcsődét elbontotta, helyén közhasználatú, parkosított területet hoz létre.

- Az új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2, míg az összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2. Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2.
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