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A Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásában működő Zalaapáti Gábor Áron Általános
Iskolában befejeződött az Európai Unió támogatásával megvalósuló EFOP-4.1.2-17-2017-00106
projekt, amely során új tornacsarnokot alakítottunk ki, valamint az iskolát új tantermekkel bővítettük
871,44 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg.

A munkaterületet 2020. augusztus 11-én adtuk át, majd ezt követően az új épület alapkövét is
lefektettük. A munkálatok 2021. október 19-ig befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárást lezártuk.
A beruházás során egy természettudományos labort, egy informatikai, egy nyelvi és egy rajz
szaktantermet, továbbá egy zenetermet építettünk, amelyekhez a szükséges eszközöket is
beszereztük. Emellett egy könyvtárt és egy orvosi szobát is kialakítottunk, valamint informatikai
akadálymentesítést végeztünk. Az iskolaudvart is megújítottuk, füvesítettük és térkővel láttuk el.
Mindezeken túl egy új, minden igényt kielégítő tornacsarnokot építettünk, amihez mosdók, mozgássérült
mosdó, szertár, tanári szoba és a megfelelő gépészet is tartozik.
Az iskolában tanuló több mint 160 gyermek számára egy egészséges, méltányos, esélyegyenlőséget
biztosító nevelési-oktatási környezetet alakítottunk ki, amely hosszútávon nagymértékben elősegíti az
oktatás-nevelés minőségének továbbfejlesztését.
Mindez a nevelőtestület szakmai fejlődéséhez, módszertani megújulásához is hozzájárul. A cél olyan
dinamikus szemlélet kialakítása, mely képes a tanulók sokszínűségéből fakadó eltérő nevelési
igényekre pozitívan reagálni, azokra építeni. Javulásra számítunk az intézmény kapacitásának
kihasználtságában is, mivel a korszerű épület és környezet a kötelező felvételt biztosító körzetben
iskolás korba lépők számára még vonzóbb választási lehetőséget kínál.
A Nagykanizsai Tankerületi Központ összesen 871,44 millió forint vissza nem térítendő támogatásban
(260,35 millió forint európai uniós, valamint többlettámogatásként 611,09 millió forint magyar
kormányzati forrás) részesült a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi
oktatás megteremtése érdekében” című felhívásban.
A támogatás összegét a Magyar Állam és az Európai Unió biztosította.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00106
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