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Projekt célja:  

A fertődi Babos József Térségi Általános Iskola jelen projektjének célja a 21. század követelményeinek 

megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása. A projekt keretében végrehajtandó infrastruktúra 

fejlesztések fokozzák az intézmény eredményességét, biztosítják a méltányos, inkluzív oktatás 

feltételeit, s ezzel együtt emelik az iskola által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.  

A projekt fejlesztési területei: 

Az iskola a térség kisvárosi oktatási intézménye. Tanulólétszáma az önkormányzatok igényei szerint 

kialakított beiskolázási körzet módosulása miatt csökkent, annak ellenére, hogy számos körzeten 

kívüli gyermeket iratnak az intézménybe. A gyermeklétszám csökkenésének feltételezhető oka, a jó 

tanulmányi eredmények ellenére, az iskola omladozó vakolata, erősen felújításra szoruló kinézete. 

Míg a szomszédos település iskolája teljesen felújított, uszodával ellátott, addig a fejlesztendő 

iskolaépületen az átadás, azaz 1981 óta felújítás nem történt. Erős kontraszt az iskola udvarán 

újonnan épült Porpáczy Aladár Szakgimnázium modern épülete és az általános iskola omladozó 

ingatlana.  

A pályázati felhívás hangsúlyos eleme a megfelelő infrastruktúra biztosítása a települések közoktatási 

intézményeiben. Ennek lényeges része a pályázó intézmény vonatkozásában a tetőkorszerűsítés, az 

energetikai korszerűsítés és a világítás korszerűsítés elvégzése.  

A fejlesztés keretében megvalósítandó nyelvi labor az iskolán belüli nyelvoktatás céljait, a nyelvi 

kompetencia fejlesztését szolgálja, ami a közoktatás vonatkozásában nemcsak regionális, de országos 

szinten is prioritást élvez. A nyelvi labor létrehozása biztosítja a már 7 éves múltra tekintő német 

nemzetiségi nyelvoktató programmal tanuló osztályok számára a nyelvi kompetencia fejlesztését, 

egyben egyéni és kiscsoportos fejlesztési szintérként is funkcionálna. A nyelvi labor kialakításának 

szükségességét mutatja a kerettantervben a nyelvi kompetencia 

fejlesztésének hangsúlyossága. A nyelvi mérés beemelése a 

kompetenciamérések országos rendszerébe tovább erősíti ezt a 

folyamatot. Hosszútávon a felsőoktatásba való felvételnél 

kötelezően előírt nyelvvizsga jelzi a terület fejlesztésének kiemelt 

fontosságát. Jelenleg a pályázó intézmény nyelvoktatási 
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infrastruktúrája nem tartalmazza a korszerű IKT- nyelvi labor jellegű berendezéseket, ami nehezíti a 

minőségi oktatás megvalósítását. Az iskola feltételrendszere viszont ezeken a területeken elmaradást 

mutat, ezáltal tanulói hátrányban vannak más települések diákjaival szemben.  

A tervezett fejlesztés tartalmazza a megfelelő szintű oktatási-nevelési környezet érdekében 

elvégzendő tornaterem korszerűsítést és a sportudvar kialakítását.  A tanulók egészségi állapotát 

mérő – szintén kötelező – FIT-mérés a mindennapos testnevelés bevezetésével együtt jelzi, hogy 

szintén kiemelt prioritású a megfelelő erőnlét, a jó egészségi állapot kialakításának elősegítése a 

közoktatás rendszerében. Ennek a célnak a megvalósulását a projekt a tornaterem felújításával, 

korszerűsítésével, továbbá szabadtéri sporteszközök beszerzésével segíti elő. 

Tervezett fejlesztések: 

- A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek elavult bútorainak cseréje. 

- A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése: kémia előadó 

korrózióálló rozsdamentes acél szagelszívóval történő ellátása. 

- A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és azok elérését szolgáló 

folyosók felújítása: festés, padlóburkolat cseréje, belső nyílászárók cseréje, folyosói és tantermi 

világítás korszerűsítése (LED-lámpatestek felszerelése). 

- Nyelvi labor kialakítása: nyelvoktatáshoz szükséges tanterem korszerűsítése, eszközök 

beszerzése. 

- A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések: tornaterem felújítása, sportpadló cseréje, 

nyílászárók cseréje, ablakhálóval történő védelem, födém hőszigetelése, világítás korszerűsítése. 

A sportudvar felújítása és korszerűsítése. 

- Beázások, födémhibák megszüntetése tető korszerűsítéssel.  

- Energetikai korszerűsítés: külső nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés javítása. 

- 4 db mellékhelyiség, vizesblokk felújítása, mozgássérült illemhely kialakítása, festése.  

- Tanári szoba felújítása, bútorzat cseréje. 

 

A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban valósul meg.  

 

További információ: 
Soproni Tankerületi Központ 
Email: sopron@kk.gov.hu 


