
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2017 | 09 | 26. 

MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT A „A SOMBEREKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT 

 

 

Támogatásban részesült a Mohácsi Tankerületi Központ által benyújtott „EFOP-4.1.3-17-2017-00037” 

azonosítószámú „A Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt. A fejlesztés 149 779 532 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:  
Somberek: A tornaterem és a hozzátartozó öltözők, vizesblokk valamint az orvosi szoba, a testnevelő tanári 
iroda és öltöző padlójának a felújítása, függőeresz csatornájának cseréje, a tetőn hófogók elhelyezése. Az 
iskolaudvar felújítása, ehhez kapcsolódó udvari eszközök beszerzése. A zöld terület növelése, mellyel 
tanulást segítő térként kapcsoljuk be az udvart az iskolai oktatásba, nevelésbe. A meglévő beton járdalapok 
helyett kiselemes térburkolat kerül lerakásra, növényszigetek kialakításával. Négy tanteremben 
padlófelújítással esztétikusabbá válik a tanulók tanulási környezete. Az intézményben nemzetiségi nevelés-
oktatás folyik, a nyelvi labor kialakítása a német nyelvoktatást teszi hatékonyabbá. Az iskolaépület 
villamoshálózata felújításra kerül, az elavult elektromos hálózat cserére a biztonságosabb működtetés segíti.  
Az épület nyílászáróinak cseréjével a fűtési költségek is csökkeni fognak. 
Dunaszekcsői Tagiskola: A tornaterem aljzatcseréje, nyílászáróinak cseréje, homlokzat- és tetőszigetelése, 
szabadidős és sportjátékok beszerzése. Az iskola udvarán a kerékpártároló kialakítása és az az iskolai 
gyalogosbejárat felújítása. A nevelési tevékenység megvalósításához használt termek felújítása: 
padlószigetelés a földszinti, parkettacsere mindkét szinten a termekben, két bejárati és tanteremajtó cseréje, 
folyosók ablakainak javítása, homlokzat felújítás és a technika terem tetőszigetelése. A komfortosabb belső 
környezet kialakítása, és az energiával való gazdálkodás hatékonyabbá tétele céljából a radiátorok 
szabályozhatóvá tétele. Az iskolaépületet védeni hivatott villámvédelmi rendszer felújítása. A projekt 
keretében több mint 19 millió Ft-ért eszközvásárlásra is sor kerül: taneszközök, szemléltető eszközök, 
iskolabútorok, tornaeszközök,egyéb eszközök. 
 
A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

A támogató szerződés megkötésének napja:2017.11.06. 

A projekt tervezett fizikai befejezésének napja: 2018.10.31. 


