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Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Bükkábrányban 

 

Kedvezményezett neve: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

Projekt címe: Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Bükkábrányban 

Szerződött támogatás összege: 390.688.175.- Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30. 

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00064 

Megvalósítási helyszín: 3422 Bükkábrány, Béke út 37. HRSZ. 71 

 

Projekt tartalmának bemutatása 

 

A fejlesztéssel érintett intézmény a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola  

(3422 Bükkábrány, Béke út 37. Hrsz 71).  

A projekt közvetlen célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézményi kör tanulói, pedagógusai, technikai 

dolgozói. Az intézmény tanulói létszáma 2016/2017 okt. 1-i statisztikai adatok alapján 158 fő, ebből 

SNI 0 fő (0%), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 15 fő (9,5%), hátrányos 

helyzetű tanuló 13 fő (8,22%), halmozottan hátrányos helyzetű 11 fő (6,9%), rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 49 fő (31%). Évfolyamismétlők száma: 0 fő (0%). 

Pedagógusok száma 16 fő. 2015 és 2016. évi kompetenciaméréseken az intézmény 6 és 8. osztályos 

diákjai az országos, a községi általános iskolák és a közepes községi általános iskolákhoz viszonyítva 

az eredmények nem térnek el szignifikánsan.  

 

A fejlesztés során az alábbiak valósulnak meg:  

 4 db új tanterem kialakítása 

 Új szaktantermek kialakítása (2×informatikai + természettudományi)  

A szaktantermek a földszinten alakítandók ki. 

 Jelenlegi tornaterem bővítése 15×30 méretre  

 Fél tornaterem kialakítása (15×15 m) (öltözőkkel, szertárral, folyosóval) 

 Sportpályák kialakítása (kosárlabda, tenisz, lábtenisz) 

 Napközi kialakítása Művelődési Ház épületében 

 Könyvtár kialakítása Művelődési Ház épületében 

 Táncterem / előadóterem kialakítása Művelődési Ház épületében (öltözőkkel, szertárral) 

 Pince felújítása (Művelődési ház épületében) 

 Burkolatok, belső nyílászárók cseréje 

 Meglévő tetőtéri tantermek növelése aula lefedésével párhuzamosan 

 Projektarányos akadálymentesítés 

Az épület szerkezeteit érintően a következő változtatásokat tervezzük: 

 A belső nyílászárók a meglévő épületben a közönségforgalmi terekben cserélve lesznek 

acéltokos, MDF ajtólappal rendelkező nyílászárókra. 

 A padló- és falburkolatok a közösségi terek teljes területén újak, vagy cserélve lesznek. 

 Az épület elektromos hálózatát felül kell vizsgálni, a szerelvényeket, lámpatesteket cserélni. 


