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Megújult az iskola
2010. március 10-én ünnepélyes keretek között adták át a több mint 120 millió forintos uniós
támogatásból megújult Gróf Széchenyi István Általános Iskolát. A beruházás keretében
energiatakarékos korszerűsítést és akadálymentesítést hajtottak végre, kívül-belül átfestették
az épületet, felújították a tornatermet.
A sajátos helyzettel rendelkező Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2007 nyarától tagja a
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézményének. A város szélén található
iskolába számos hátrányos helyzetű és a környék tanyáin lakó gyermek jár, így számukra
különösen fontos, hogy magas színvonalú, integrált oktatást nyújtó iskolában tanulhassanak. A
pedagógusok már eddig is arra törekedtek, hogy segítsék a tanulókat képességeik maximális
kibontakoztatásában, megvalósítsák a gyermekközpontú oktatást és megteremtésék az
esélyegyenlőséget, mindehhez mától a külső feltételek is adottá váltak.
Az általános iskola területén található a rászoruló diákokat családias környezetben fogadó
Gyermekek Átmeneti Otthona és a Diákotthon is, ami egyedülálló ellátási formát nyújt a
kistérségben.
Az intézményfenntartó Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulás a pályázat benyújtása előtt a
minél megfelelőbb átalakítások érdekében konzultált egy rehabilitációs szakmérnökkel, aki a
kivitelezésben is végig segítette a munkát, valamint esélyegyenlőségi helyzetfelmérést és
intézkedési tervet is készítettek. Utóbbira nagy szükség volt, hiszen a sajátos nevelési igényű
és hátrányos helyzetű gyermekek többsége beilleszkedési problémákkal küzd, aminek
következtében tanulási eredményeik alacsonyak, kevesen tudnak továbbtanulni.
Az elnyert több mint 120 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően meghatározó
változások jöttek létre az intézményben. Teljesen felújították az elektromos hálózatot, ami most
már alkalmas a magas színvonalú informatikai rendszer ellátására is. A fűtés korszerűsítés
keretében lapradiátorokat szereltek be, az elavult nyílászárókat újakra cserélték, emellett új
vakolatot kapott a külső homlokzat. Hőszigetelték a padlást is, megújították a tetőt és az
ereszcsatornákat. Átalakították a WC és vizesblokkokat, valamint modernizálták a víz- és
szennyvízhálózatot.
Az akadálymentesítés érdekében lehetővé tették a kerekesszékkel közlekedők számára az
épületbe való könnyű bejutást, az egyszerű belső közlekedést és több WC-t is átépítettek.
A jól elkülönített három udvar, a kert és a játszópark is rengeteg lehetőséget ad a mozgásra, de
a támogatás révén a tornaterem parkettáját is kicserélték, így ott is megnyílt a sportolási
lehetőség.
A fejlesztés érintette a Diákotthont is, ami ezáltal még kellemesebb környezetben fogadhatja az
itt lakó diákokat.
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A TIOP programban elnyert eszközfejlesztést ebből a támogatásból egészítették ki, hogy
biztosítani tudják a diákok magas szintű kompetencia fejlesztését, ami hozzásegíti őket az
eredményes tudás megszerzéséhez.
A most átadott fejlesztésnek köszönhetően a kistérség iskolája megteremtette a minőségi
oktatás feltételeit, ami hozzájárul a diákok iskolai kudarcainak csökkentéséhez, a sajátos
nevelési igényű gyermekek megfelelő integrációjához, hosszú távon pedig a régió
versenyképességéhez.
Forrás.NFÜ
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