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A versenyképes tudás feltételeinek megteremtése a kiskőrösi
Petőfi Sándor Általános Iskolában

Kedvezményezett neve:
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.)

A Dél-alföldi Operatív Program keretein belül meghirdetett kétfordulós pályázati eljárásban az 
alapfokú  oktatás-nevelési  intézmények  infrastrukturális  fejlesztésére  lehetett  pályázni.  A 
célirányos támogatás a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó 
programnak megfelelően, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítását 
tűzte ki célul. A demográfiailag stagnáló népességű településen levő intézmény fejlesztésének, 
valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmény fejlesztésének 
támogatásával, a kistérségen belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola 
megteremtése a kistérség hosszú tavú versenyképességéhez járul hozzá.

A projekt  során a Petőfi  Sándor Általános Iskola  régi-  és új  szárnya bővítésre,  átalakításra, 
korszerűsítésre kerül, teljes körű akadálymentesítéssel és eszközbeszerzéssel egybekötve, ezzel 
továbbfejlesztve az iskolában már megvalósult integrált és kompetencia alapú oktatást, továbbá 
hogy megalapozza az iskola tartalmi fejlesztéseit és módszertani reformjait.  A Petőfi Sándor 
Általános  Iskola  Kiskőrös  legnagyobb  alapfokú  oktatási  intézménye  21  tanteremmel,  3 
csoportszobával és 2 fejlesztőszobával. az intézmény falai között jelenleg 21 tanulócsoportban 
513 diák tanul, az oktató-nevelő munkát 42 pedagógus végzi.

A fejlesztés  által  elvárt  eredmény  egy  modern,  biztonságos  és  gyermek  központú  tanulási 
környezet  megteremtése,  mely  kiemelten  fontos  az  iskola  kistérségen  belül  betöltött 
körzetközponti  szerepe miatt  is.  A projekt  hozzájárul  a  gyermek-  és  tevékenység központú, 
integrált iskolai életet megteremtéséhez és segíti a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű 
tanulók fejlődését, beilleszkedését.

Építési beruházás főbb elemei:
1. informatikai tanterem kialakítása tetőtér beépítéssel, akadálymentesítéssel lift kialakítással 

kompletten, melegítős konyha-étkezde átalakítással
2. meglévő főépület középszárnyának magas-tetős kialakítása, közösségi terekkel, könyvtárral, 

akadálymentesítéssel
3. meglévő főépület teljes tetőcseréje, tető héjalással, csatlakozó és kiegészítő munkálatokkal
4. aula-zsibongó  építése,  összekötő  nyaktaggal,  akadálymentesítéssel  csatlakozó  zárt 

közlekedő folyosóval a tornacsarnok felé
5. az  új  iskolaszárny  földszintjén  melegítő  konyha  és  éttermi  rész  kialakítása, 

akadálymentesítéssel
6. az  iskola  épület  még  ki  nem  cserélt  nyílászáróinak  cseréje,  korszerű  hőszigetelt 

nyílászárókra
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7. az  épület  teljes  elektromos  hálózatának  felújítása,  vezetékek-cseréje,  kapcsolók  és 
konnektorok, illetve világító lámpatestek rekonstrukciójával

8. az iskola központi fűtési rendszerének, víz- és csatorna hálózat rekonstrukciója, részleges 
vezetékcserével, radiátorok cseréje és komplett szabályozása

Beszerzésre kerülő eszközök és berendezések:
Kerámia-acél  tábla,  Zománc-acél  tábla,  Számítógép  asztal,  Székek,  Kábelcsatorna, 
Tanulóasztalok 2 személyes, Tanulószékek, Tanári asztalok, Tanári székek, Kárpitozott székek, 
Szekrények, Étkező asztalok, Étkező székek, Függöny étkezőbe és tantermekbe, Viaszosvászon 
terítők étkező asztalra, Öntöttvas kerti padok, Kerti asztal egybeépített ülőkével tetővel, Kerti 
asztal  garnitúrák,  Hintaállvány  csúszdával,  Egyensúlyozó  görgős  hálóval,  Csúszdaállvány 
csúszdával,  Egyensúlyozó  gerenda,  Udvari  virágláda,  Hulladékgyűjtő  tetővel,  Falitérképek 
történelem oktatáshoz, Falitérkép földrajz oktatáshoz, Botanikai modellek biológiához, Fizikai 
hidrosztatikai  készlet,  Csodák  kereke,  Hobla  kuckó,  Érzékelő  csomag,  Kosárlabda  készlet, 
Mosógép,  Mikrohullámú  sütő,  Álló  fogas,  Kétoldalas  könyvállvány,  Pitagorasz  asztalok, 
Négyszög  Pihenőelemek,  Háromszög  Pihenőelemek,  Hatszög  Pihenőelemek,  Szekrény 
tárolórendszerrel,  Médiaszekrény,  Keverőpult,  Végerősítő,  Hangfalak,  Mikrofonok, 
Médiakocsik, Vetítővászon, LCD TV-k, Panasonic DVD lejátszó és felvevők, Videokamera

Építési kivitelező:
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő ZRt.
Szerződött összeg: nettó 345.000.000 Ft
Építési beruházás kezdete: 2009. július 20.
Tervezett befejezés: 2010. október 15.

Projekt adatok:
Projekt időtartama: 2009.01.05. – 2010.12.31.
A projekt összköltsége: 515.849.195 Ft
Az elnyert támogatás összege: 461.581.860 Ft
Projektazonosító: DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0008

További információk:
Projektvezető: Konrád Emília 
(elérhetősége: 30 9898 353, konrademilia@tolna.net )
Pénzügyi vezető: Oláhné Baksa Katalin 
(elérhetősége: 78 414 014, kistersegkkoros@t-online.hu )

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

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