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Arany János Általános Iskola bővítése és felújítása
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Általános leírás
Szakmai körökben is elismert tény, hogy a fogyatékossággal élők
felemelkedésének, helyzetük kedvezőbbé válásának elengedhetetlenül szükséges
feltétele képzettségi szintjük növelése. A szakképzési rendszer átalakulásával
párhuzamosan törvényileg is megteremtődött annak a lehetősége, hogy a
különböző fogyatékossággal élők – többnyire eltérő tantervű általános iskolában

tanuló – diákok iskolai rendszerű képzésben részesülhessenek a 8. osztály
elvégzése után, és az Országos Képzési Jegyzékben –ben szereplő valamelyik
szakképesítést elsajátítsák.
A pályázattal biztosítani tudjuk a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését,
oktatását, képzését, a munkaerő piacra jutásukat, kibontakozó tehetségük,
készségeik fejlesztését, gondozását nemre és társadalmi hovatartozásra való
megkülönböztetés nélkül.
A megcélzott rétegek között kiemelten biztosítjuk a hátrányos helyzetű,
fogyatékkal élő rétegeinek képzését, nevelését. Számukra a családból hozott
példa nem minden esetben megfelelő, ezért különösen fontos a kollégiumi ellátás
otthont teremtő ereje és a kedvező viselkedési, higiénés, a beilleszkedést segítő
minták elsajátítása.
A kollégiumi elhelyezés és nevelés hozzájárul a tanulók környezeti kultúrájának
és higiénés igényszintjének növeléséhez, ami kedvező lehetőséget teremt
egészségesebb életfeltételeik kialakításának is. A pályázat megvalósítása esélyt
teremt kulturáltabb, műveltebb, önmagukra és környezetükre igényesebb
egyének képzésére.
Számukra sajátos nevelési módszerek alkalmazásával, gyógypedagógus
szakemberek irányításával szervezett oktatás keretein belül lehetőséget
biztosítunk nevelésükre, személyiségük kibontakoztatására és egyes esetekben
tehetségük gondozására is. Mindezzel elkerülhetjük, hogy elkallódjanak és újra
termeljék a jelenleg is meglévő, perifériális rétegekre jellemző beilleszkedési
gondokat.
Előnyt jelent, hogy a pályázatban megcélzott réteg részére nappali rendszerű
képzés keretein belül van lehetőség OKJ képzés szerinti szakképzés
megszerzésére
több
szakmában,
amellyel
munkaerőpiaci
pozíciójuk
megerősítését tudjuk biztosítani. A társadalom számára kedvezőbb, ha
elhelyezkedésükkel saját ellátásuk költségeit fedezni képesek, kevesebb
munkanélküli, segélyből élő egyén támogatását kell biztosítani.
Műszaki leírás
A lapostetőre épülő kollégium jól szolgálja a szakképzési évfolyamokon tanulók
felkészítését. A kollégiumi elhelyezéséhez az intézmény kétszintes lapostetős
épület magastetővel történő lefedése, és tetőtér beépítése mutatkozik a
legkézenfekvőbb és leggazdaságosabb megoldásnak. A magastető megépítése
véglegesen megoldaná a lapostetős épület szigetelési problémáját, az épület
állagmegóvását.
A nevelés – oktatás a nap minden szakában folyik, melyhez a szükséges
helyiségeket a két funkcionális egység (iskola és kollégium) együttesen fogja
biztosítani. A megfelelő felügyelet és folyamatos ellenőrzés lehetőségét az egy
épületen belüli elhelyezés maximálisan biztosítja.

A tervezett tetőtéri beépítéssel összesen a második szinten 562,15m2, az első
szinten 58,75m2 hasznos alapterület nyerhető. A második szinten a kollégiumi
funkció ellátásához szükséges valamennyi helyiség elhelyezhető. Itt kap helyet a
12 hálószoba (összesen 36 férőhellyel) öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel, a
társalgó, a közösségi helyiség, a tanári szoba és betegszoba, orvosi szoba,
tárolók, raktárak. Az első szinten kap helyet az igazgatói és helyettesi iroda, a
gazdasági iroda, előtér és WC.
A fentieken túl a tervezett fejlesztéssel megvalósul a 41 éve épült iskolaépület
külső és belső részleges felújítása(1521,79m2), továbbá a kerítés felújítása 333
fm-en. Az előzetes felmérések alapján a meglévő épület stabil, a fejújításhoz
szükséges közművekkel rendelkezünk (gáz, víz, szennyvíz, villamoshálózat, stb).
Az épület statikai állaga megfelelő, de az akadálymentesítéshez szükség van a
mosdók, mellékhelyiségek átalakítására, a burkolat cseréjére, továbbá a
villamoshálózat és a gépészeti átvezetések megoldására, külső hőszigetelésre és
belső festésre. Sportudvar kialakítására az iskola hátsó udvarán kerül sor. Ez
1125m2 területű. Játszóudvar építésére az első udvarban kerül sor 400m2
terjedelemben. Parkolóhely kialakítása a Szalapart útról lesz 270m2 felületen.
Eszközöket, berendezéseket a 11/1994. OM rendelet tartalmazza.
Ezzel egy kellemesebb, vonzóbb környezet kerül kialakításra, amely fontos
tényező a tanulók komfortérzetének kellemesebbé tételében, igényességük
fejlesztésében.
A projekt időbeli ütemezése: 2010.május10-2010.december 31.
A projekt teljes költségvetése: 216.797.346 Ft
ebből:


önerő: 10%



támogatás: 90%

Tervező: Mecset Kft., Eger, Mátyás király út 56.
Kivitelező: Korinthos 2000 Építőipari Kft., Eger, Deák Ferenc út 68.
Műszaki ellenőr:


Heves Megyei Önkormányzat,Eger, Kossuth L. u. 9.



RO-TERV Bt., Eger, Mátyás király u. 100.

A megvalósítás helyszíne: Eger, Iskola út 3.
Kedvezményezett:
Heves Megyei Önkormányzat

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
Telefon:36521330
Fax: 36521331
E-mail:tfejleszt@hevesmegye.hu
Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Északmagyarországi Területi Iroda
3526 Miskolc, Arany János tér 1.D.lph. II.em.
Telefon: 46502920
Fax: 46502929
E-mail: vati@vati.hu
Hivatkozások honlapokra:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:www.nfu.hu
Irányító Hatóság:www.nfu.hu
Közreműködő Szervezet:www.vati.hu
Heves Megyei Önkormányzat: www.hevesmegye.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

