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0034 Pest II: Bernecebaráti
Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem
melléképülete
Az intézmény 2 különálló épületből áll.
Az iskola épülete 1968-ban épült. Ez idő alatt
4
alkalommal történt bővítés. Az utolsó 2008-ban
volt. Így a 8 tanterem, étkező, informatika terem,
orvosi szoba, tanári, igazgatói iroda és a vizesblokk
mindkét szinten összesen 840 m² hasznos
alapterületen helyezkedik el.
A tornaterem épülete 1979-ben épült. Ettől az
időponttól 2 alkalommal volt részleges felújítás. A
tornaterem, szertár, könyvtár, szükségterem,
öltözők és a vizesblokk 684 m² hasznos
alapterületen található.
Diákjaink száma 142-165 között mozog évek óta.
Iskolánk maximum 170 tanuló befogadására
képes. Ez a létszám a környék 7 településének a
diákjaiból tevődik össze. E falvak többségénél
nincs iskola, vagy csak alsó tagozat működik.

0034 Pest II: Bernecebaráti Fekete István Általános Iskola,
Szokolyi Alajos Általános Iskola, iskolaépület

Korszerűsítések:

-Utólagos külső oldali hőszigetelés,
-Homlokzati nyílászáró csere,
-Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése

0034 Pest II: Bernecebaráti Fekete István Általános Iskola,
Szokolyi Alajos Általános Iskola, tornaterem

Korszerűsítések:
- Utólagos külső oldali hőszigetelés,
- Homlokzati nyílászáró csere,
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése

0034 Pest II: Galgahévíz
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és tornaterem melléképülete
Az iskola 1773 nm alapterületű, eltoltan
kétszintes, akadálymentesített épület 11
tanteremmel.
Az épület mellett helyezkedik el a
tornaterem, mely szülői összefogással,
társadalmi
munkában
készült.
Építési éve: 1960.
Jelenleg 183 fő az iskolalétszám.
Tanulóink Galgahévízen élnek, néhányan a
szomszédos településekről járnak hozzánk.

0034 Pest II: Galgahévíz II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
iskolaépület

Korszerűsítések:
- Utólagos külső oldali hőszigetelés,
- Homlokzati nyílászáró csere,
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése

0034 Pest II: Galgahévíz II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
tornaterem

Korszerűsítések:

- Utólagos külső oldali hőszigetelés,
- Homlokzati nyílászáró csere,
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése

0034 Pest II: Úri
Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Úri község egyetlen általános iskolája. Közös
igazgatású köznevelési intézmény, mely
szervezeti és szakmai tekintetben
2 önálló intézményegységből áll:
általános iskola és alapfokú művészeti
iskola.
A rendelkezésre álló U alakú épületben 13
tanterem, 2 kisterem, 1 könyvtár foglal
helyet.
Az általános iskolai tanulók száma 187, a
zeneiskoláé 114 fő.
A szomszédos faluban Mendén, zeneiskolai
telephely működik.

0034 Pest II: Mende-Úri Általános Iskola
Úri, iskolaépület

Korszerűsítések:
- Utólagos külső oldali hőszigetelés,
- Homlokzati nyílászáró csere,
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése

0034 Pest II: Monor
Monori Jászai Mari Általános Iskola

A Monori Jászai Mari Általános Iskola 1990-ben épült.
Igazgatója 2011. szeptembere óta Dr. Patkós József.
Jelenleg 355 tanuló, 32 fő pedagógus és 8 fő technikai személyzet alkotja
az iskolai közösséget.
Az épületben 3613 m2-en 20 tanterem, tornacsarnok, könyvtár, ebédlő,
aula és néhány kisebb csoportszoba található.
Alapcéljaink egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a
legfőbb érték:
- a korszerű, megalapozott, kompetens tudással rendelkező tanuló
oktatása-nevelése,
- a megújult igényekhez való alkalmazkodás a nyelvoktatás területén,
- nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg
edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és általános erkölcsi,
közösségi normákkal
- a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt felelősségű
tanulók kerüljenek ki iskolánkból,
- szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tisztelete, ápolása
fontos érték legyen számukra,
- segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük
során a legkülönbözőbb helyzetekben - önmagukat boldog,
kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé
tudják fejleszteni.

0034 Pest II: Monor Jászai Mari Általános Iskola

Korszerűsítések:
- Homlokzati nyílászáró csere,
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése
- Világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása,
- Napelemes rendszer telepítése,
- Napkollektoros rendszer telepítése

0034 Pest II: Monor
Monori Nemzetőr Általános Iskola

Iskolánk fő profilja a feltétlen gyermekszeretet, az
elfogadás, az integrálás iránti elkötelezettség.
Tanulmányi versenyek, szaktárgyhoz kötött és
különféle sport szakkörök szolgálják a gyerekek
fejlődését.
Minden
tanítási
évben
nagyszabású
reáldélutánokon a kémia, fizika, matematika,
természetismeret és informatika iránt érdeklődők
mutathatják meg a tehetségüket és cserélhetik ki
egymással tapasztalataikat.
Az év utolsó heteiben a programozó szakkörösök
robotika bemutatóját csodáljuk meg.
371 diák, 18 tanterem, 21 fő SNI-s gyermek
18 tanterem
KRONOLÓGIA:
1905. a kezdet: 2. Sz. Általános Iskola
1978. 8 új tanterem – 8 évfolyam
1992. Tornaterem
1998. új név: Nemzetőr Általános Iskola
2003. Könyvtár, 2 újabb tanterem

0034 Pest II: Monor Nemzetőr Általános Iskola

Korszerűsítések:
-Utólagos külső oldali hőszigetelés,
-Homlokzati nyílászáró csere,
-Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése,
-Világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása,
-Napelemes rendszer telepítése,
- Napkollektoros rendszer telepítése

0034 Pest II: Tura
Turai Hevesy György Általános Iskola
A diákok száma az iskolában 592 fő,
a projektben érintett székhelyen
az 5-8. évfolyam, 279 fő tanul.
Az intézmény a településen lakó tanulók
tanítását látja el.
6 tanuló jár be a környező településekről.
Az épületben 14 tanterem, szaktermek,
tornaterem és kiszolgáló helyiségek
találhatók.

0034 Pest II: Tura Hevesy György Általános Iskola

Korszerűsítések:
-Utólagos külső oldali hőszigetelés,
-Homlokzati nyílászáró csere,
-Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése,
-Világítási rendszerek energiatakarékos
átalakítása,
-Napelemes rendszer telepítése,
- Napkollektoros rendszer telepítése

0034 Pest II: Kismaros
Kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola és tornaterem
melléképülete
Iskolánk a község egyetlen általános iskolája,
9 osztállyal működik.
A székhely épületen kívül egy telephellyel
rendelkezünk.
Ez
az
épület
egy
sportcsarnok, ahol a testnevelés órákat
tartjuk.
Gyermeklétszámunk
folyamatosan
növekszik, ebben a tanévben 190 fő.
A település földrajzi helyzetéből adódóan, a
kóspallagi felső tagozatos diákok minket
választanak iskolának, illetve Verőcéről is
vannak diákjaink.

0034 Pest II: Kismaros Vilcsek Gyula Általános Iskola, iskolaépület

Korszerűsítések
- Utólagos külső oldali hőszigetelés,
- Homlokzati nyílászáró csere,
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése

0034 Pest II: Kismaros, Vilcsek Gyula Általános Iskola, tornaterem

Korszerűsítések:
- Utólagos külső oldali hőszigetelés,
- Fűtési / HMV / hűtési rendszer(ek)
korszerűsítése

