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TÁJÉKOZTATÓ 
 
KORSZERŰ NEVELÉSI, OKTATÁSI KÖRNYEZETBEN TANULNHATNAK 2020. 
SZEPTEMBERÉTŐL A PÁSZTÓI ZSIGMOND KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI 
 
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket  „A Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a 
hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projektről. 

 

A Salgótarjáni Tankerületi Központ - mint a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola fenntartója – 

sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkársága „Iskola 2020” - Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a 

hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívására. 

A Tankerületi Központ az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési 

forrásból 1 466 775 640 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Pásztó Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan felújításának és korszerűsítésének megvalósítására. 

A Zsigmond Király Általános Iskola épületgépészeti, elektromos, energetikai, informatikai és 

hőtechnikai rendszere, az épületben található tantermek és kiszolgálóhelyiségek, valamint a nevelés-

oktatást szolgáló eszközök mára műszakilag és funkcionálisan is elavultak. Az EFOP-4.1.2-17-2017-

00042 azonosító számú projekt-támogatásnak köszönhetően az általános iskola épülete funkcionális 

és strukturális korszerűsítése, bővítése valósul meg 2020. 09. 30-ig. 

 

Az infrastruktúra fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az intézmény tanulási 

környezetének korszerűsítésével, azok funkcionális átalakításaival, a tanulási terek bővítésével 

javuljon az intézmény korszerű nevelési-oktatási feltétel- és eszközrendszere. A fejlesztések 

eredményeként a családok, szülők, tanulók számára közvetlenül elérhetővé válnak a minőségi 

oktatás, az értékközvetítő, támogató nevelés és a kiegészítő sajátos funkciók és szolgáltatások.   

A tervezett beruházás hozzájárul az egyéni kompetenciák optimális fejlődését szolgáló, a 

módszertanilag is megújuló pedagógiai munka infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételeinek 

javításához, melyek a hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, a kiemelten tehetségesek, 

és az átlagos képességű gyermekek javát egyaránt szolgálja majd. 

 

A projekt keretében több száz négyzetméter tanterem, szaktanterem, tematikus kiscsoportos 

foglalkozásokat lehetővé tevő oktatási helyiségek, multifunkcionális kiszolgáló-, és kisegítő helyiségek 

újulnak meg, illetve újabb funkciókat ellátó épületegységek kerülnek kialakításra a modernkor 

elvárásainak megfelelően. A célszerűen és igényesen átalakított, bővített, akadálymentesített 

iskolaépület mellett a zöldfelület is megújul. Az új színterek új lehetőségeket nyitnak. 

A korszerűsítésnek köszönhetően további közösségi és szabadidős terek állnak majd rendelkezésre. 

Javulnak a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés, a művészeti nevelés infrastrukturális 

és eszköz feltételei. Bővülnek az intézményben már meghonosodott, vagy a helyi igények alapján a 
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jövőben felmerülő, ellátandó feladatok követelményeihez illeszkedő, az alapfokú oktatás, a 

tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges terek és a speciális 

eszközállomány is. 

Mindezen előnyök a város számára is komfortosabb, élhetőbb, multifunkcionális környezetet kínálnak. 

A fejlesztés eredményei az Önök számára is értéket teremtenek, hiszen olyan lesz a jövő, mint a ma  

iskolája. A beruházásnak köszönhetően növekedhet a város versenyképessége, lakosság megtartó 

ereje is.  

 

Az iskola kivitelezési munkáit olyan ütemezési- és organizációs terv szerint kívánjuk elvégeztetni, 

melynek alkalmazása mellett a pedagógiai munka biztonságosan és lehetőleg problémamentesen 

valósul meg. Az alkalmazott technológiai folyamatok miatt természetesen előfordulhatnak olyan 

időszakok is, amikor az iskolaépületben és környezetében nehezebb lesz a közlekedés és 

korlátozásokra is lehet számítani, ami kellemetlenséget fog jelenteni elsősorban az itt tanuló diákok, 

pedagógusok és a diákok hozzátartozói számára.  

A munkák során kérjük szíves türelmüket és megértésüket, amit előre is köszönünk! 

 

Reméljük, hogy a kivitelezési munkák befejeztével a megújított általános iskola kárpótolni fogja 

Önöket a pillanatnyi kellemetlenségekért.  
 

Kedvezményezett: Salgótarjáni Tankerületi Központ 

A projekt címe: A Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a 

hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében 

A szerződött támogatás összege: 1.466.775.640 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Tervezett befejezés dátuma: 2020. 09. 30. 

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00042 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


