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A projekt azonosító száma:  EFOP-4.1.3-17-2017-00110 

A kedvezményezett neve:  Pápai Tankerületi Központ 

Elnyert támogatási összeg:  61 343 265 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 

 

A tantermek bútorzata, az oktatási eszközök állapota elhasznált, elavult volt. Állapotuk az idők folyamán 

folyamatosan romlott, miközben kihasználtságuk, illetve az erre való igény nőtt. A bútorokra, eszközökre a 

tanulók számára szükség van a megfelelő oktatási környezet és oktatási infrastrukturális feltételek 

biztosításához. A tantermek, közlekedők felújítása, festése, energetikai korszerűsítés is szükségessé vált. 

A fejlesztést indokolta a modern, a kornak megfelelő tanulási környezet biztosítása, ezzel is motiválva a 

diákokat a jobb tanulmányi eredmény elérésére.  

 

A megvalósult projekt összegzése 
 

Megvalósítási helyszín: Pápai Weöres Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.) 

A 12 db általános tanterem felújítása megtörtént nyílászárók és burkolatok cseréjével, falak festésével. A 

közlekedőkben energiatakarékos lámpák kerültek elhelyezésre. Az étterem lapostető szigetelése javításra 

került, a tanári, igazgatói, titkársági helyiségek burkolata is megújult, valamint világítótestek cseréjét is 

elvégeztük. Energetikai korszerűsítés keretében az elavult villamos főelosztó berendezés cseréje megtörtént 

az iskola zavartalan működésének biztosítása mellett.  



Természettudományos szaktanterem felújítása: A 2015/16-os tanévtől felmenő rendszerben a 

természettudományos tárgyakat szakkör keretében emelt óraszámban oktat az iskola. A szakkört vezető 

pedagógusok által használandó eszközök állapota, valamint a tanítási környezet a természettudományos 

tárgyak oktatására nem volt megfelelő, többségük elavult. Ez problémát okozott, mert a Pápai Petőfi 

Sándor Gimnáziumban a négy évfolyamos emelt szintű természettudományos osztályban folytathatják az 

általános iskolából kikerülve tanulmányaikat azok a diákok, akik természettudományi területen szeretnének 

továbbtanulni a későbbiekben. A városban, sőt a környező iskolákban sem volt a természettudományos 

képzésnek általános iskolában történő magasabb óraszámú tanítása. Ezen a területen nagy jelentősége van a 

szemléltetésnek, az élménypedagógiai elemekre építő gyakorlati oktatásnak, amely speciális eszközöket 

igényel.   

Energetikai korszerűsítés: A villamos főelosztó szekrény elavult volt, a jelenlegi IKT eszközök és 

számítástechnikai eszközök áramellátását nem tudta biztosítani.  

2016 decemberében korszerű kazán került beépítésre, de a nyílászárók rossz állapota miatt a meleg 

kiszökött, így szükséges volt a nyílászárók cseréje a tantermek esetében. Az első emeleti irodák (tanári 

szoba, igazgatói helyettesi, igazgatói, gazdasági iroda) burkolatok felújításával megújult. A kis tanári szoba 

nyílászáróinak, padlóburkolatának és lámpáinak cseréje, nagymértékben javította a megfelelő környezet 

biztosítását. A közlekedőkben a nyílászárók szintén rossz állapotban voltak, nem záródtak rendesen, a nagy 

réseken a meleg kiszökött. A lámpatestek állapota is elavult, így azok cseréje is szükségessé vált.  

Lapostető javítása a beázások megszüntetése érdekében: Az épület a ’80-as évek közepén épült, 

állagmegóváson kívül jelentősebb felújítás nem történt. A lapostető nagyobb esőzések, havazás, hóolvadás 

idején beázik. Ezért vált szükségessé a lapostető felújítása, szigetelése. 


