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Projekt tartalmának bemutatása
A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény épületén az elmúlt
15 évben fejlesztés nem történt. A homlokzat omladozik, a tető beázik, a tantermek állapota leromlott.
Az iskola jelenleg 14 db teremmel rendelkezik, melyek felszereltsége és fizikai állapota is elmarad a
mai korszerű oktatási színvonal elvárásaitól. Az épületben nincs fejlesztő szoba, nincs nyelvi labor,
nincs tudományos labor. A jelenlegi informatikai terem kicsi és a technológiai színvonala,
felszereltsége elmaradott. Nem rendelkezünk informatikai szerverrel, viszont az E-napló miatt
mindenképpen szükséges lenne. Az iskolai könyvtár egy általános iskolai osztály volt régen. Mérete
és felszereltsége nem az iskolai könyvtár feltételeinek megfelelő, készlete elavult, digitális eszközök
nincsenek a könyvtárban. Az iskolai étkező és melegítő konyhája szintén fejlesztésre szorul mind
infrastrukturális, mind eszköz fejlesztés kapcsán. A jelenlegi tornaterem és sportudvar alkalmassága
nem megfelelő a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszközigényéhez.
Az intézmény Alapfokú Művészeti Iskolája (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130. hrsz.: 2593) a
fejlesztés másik célpontja. A tagiskola épülete rendkívül rossz állapotban van, már teljesen
alkalmatlan az oktatásra. Alulról vizesedik, penészedik, felülről beázik nagyobb esőzésekkor. A fűtési
rendszere rendkívül korszerűtlen villanykályhás, ráadásul azok is rosszak, szabályozhatatlanok. Már
nem kapunk rá csak nagy nehézségek árán érintésvédelmi engedélyt. A gépészet (lefolyók stb.)
folyamatosan eldugulnak. A tantermek kicsik nem oktatási célra készült az épület. A kerítése
omladozik. A két épület közötti átjárás balesetveszélyes, tekintettel arra, hogy a város főútján is át kell
kelni.
Tervezett tevékenységek:
 Tornaterem fejlesztése, korszerűsítése
 Zeneiskolai oktatás átköltöztetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése
 Szaktantermek kialakítása, fejlesztése, korszerűsítése
 Iskolaudvar fejlesztése
 Tanulást segítő eszközök beszerzése

A projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezetkialakítása
a tanulók számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a
köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas
színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. A projekt célcsoportját képezi az intézmény teljes tanulói
létszáma és pedagógus kara, valamint a technikai dolgozók. Közvetett célcsoport a tanulók családja, a
város kisgyermekes és több gyermekes családjai, a térségben iskolás korú gyermekeket nevelő
családok.

