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Császártöltésen általános iskola rekonstrukciója

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

A Császártöltés Általános Iskola tagintézmény teljes egészében német nemzetiségi oktatást és 
pedagógiai munkát végez, ezzel egyedüli a kistérségben.

A fejlesztés eredményeként többcélú nevelési központot hozunk létre:
♦ Iskola épülete alkalmassá válik az óvoda befogadására,
♦ Megvalósul az épület komplex akadálymentesítése, külön lift-ház megépítésével,
♦ Épület modernizációja és energiatakarékossá tétele megtörténik,
♦ Integrált belső terek kerülnek kialakításra,
♦ Akadálymentes eszközök és a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztésének eszközei beszerzésre 

kerülnek

Célunk az  „Intelligens iskola” megvalósítása:  az  iskolai  környezet  átalakításával az iskolai 
kudarcok  csökkentése,  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  integrációja,  a  pedagógiai  munkát 
támogató eszközrendszer kialakítása, valamint a helyi közösségi, kulturális, közművelődési élet 
szervezésének  központja.  Minőségi  oktatás  kialakításával  erősítenénk  a  környezettudatos, 
egészséges  életmódra  nevelést,  és  az  ahhoz  szükséges  kompetenciák  fejlesztését  a 
közoktatásban. A tevékenységek megvalósításával egy olyan  Nevelési Központot létesítünk, 
mely többcélú hasznosítása lehetővé teszi az egyenlőtlenségek csökkentését.

Az  intézmény  infrastruktúrájának  fejlesztésén  keresztül  csökken  az  oktatás  minőségében 
meglévő területi különbség, megteremti az egészséges környezet és a hatékony nevelés-oktatás 
infrastrukturális feltételeit, biztosítja a 21. század iskolája programnak megfelelően minőségi 
oktatáshoz való kirekesztés nélküli hozzáférést.
A XXI. század iskolájának megfelelően a minőségi oktatás alapvető elvárásaihoz szükség van 
az  iskola  épületének  statikai  megerősítésére,  teljes  rekonstrukciójára  és  komplex 
akadálymentesítésére. Az iskola épületét alkalmassá kell tenni az óvoda befogadására, mert a 
következő tanévtől ide költözik az óvoda, így biztosítjuk az épület minimum 80%-os kapacitás 
kihasználtságát és az intézmények működési- és fenntartási költségeinek csökkentését. Valamint 
az udvar komplex akadálymentesítésére, hogy biztosítani tudjuk az esélyegyenlőséget mindenki 
számára, legyen szó diákjainkról, nevelőinkről és mindenkiről, aki felkeresi intézményünket. 
Intézményünknek szüksége van info-kommunikációs eszközök beszerzésére, hogy biztosítani 
tudjuk tanulóink számára a  versenyképes  tudás  megszerzéséhez,  az  oktatás  minőségének és 
hatékonyságának növeléséhez, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
hátrányainak  csökkentéséhez,  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  felzárkóztatásához  és 
tehetséggondozásához,  valamint  élethosszig  való  tanulásra  felkészítéséhez  szükséges 
eszközöket. 
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Az építési  beruházás  és  eszközbeszerzés  megvalósulásával  az  SNI és  HH/HHH gyermekek 
nevelés-oktatása a beruházással megvalósuló új, akadálymentes iskolai környezettel hozzájárul 
a  diákok  iskolai  kudarcainak  csökkentéséhez,  a  sajátos  nevelési  tanulók  integrációjához,  a 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak csökkenéséhez, 
biztosítva  számukra  az  egészséges  és  korszerű  tanulási  feltételeket,  a  versenyképes  tudás 
megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzését, és az egész életen át 
tartó tanulás elsajátításának feltételeit. 

Építési kivitelező:
MODUS VIVENDI Kft.
Szerződött összeg: nettó 147 000 000 Ft
Építési beruházás kezdete: 2009. augusztus 18.
Tervezett befejezés: 2010. szeptember 30.

Projekt adatok:
Projekt időtartama: 2008.12.06. – 2010.12.05.
A projekt összköltsége: 198 137 661 Ft
Az elnyert támogatás összege: 177 922 431 Ft
Projektazonosító: DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0025

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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