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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

"BALSARÁTI VITUS JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK 

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"  

   EFOP-4.1.3-17-2017-00376 

A Békéscsabai Tankerületi Központ „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást 

segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című EFOP-4.1.3-17. konstrukciós számú felhívásra 

nyújtott be pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

valósított meg. A fejlesztés elősegíti a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek 

megteremtését. Hozzájárul a korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításához a minőségi 

nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. 

A pályázati forrás kedvezményezettje a dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola. A projekt 

elszámolható összes költsége 44.000.000 Ft, a támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású. A 

projekt megvalósításának tervezett időtartama 2017. október 1.- 2018. október 31. 

A kivitelező a szerződésben vállaltakat határidő előtt teljesítette.  

A Balsaráti Vitus János Általános Iskolában a projekt támogatásával az alábbi beruházások történtek:  

- Az intézmény sportcsarnok öltözőjének teljes körű felújítása, a vizesblokkok és az öltöző 

fűtésének felújítása, 165m2 területen 

- A korszerű idegen nyelv oktatás érdekében az intézmény 15 db számítógépet kapott hozzá 

kapcsolódó szoftverekkel, számítógép asztallal 

 
A dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskolában kiemelt szerepet kap az egészséges 

életmódra nevelés, a sport tevékenységek megszerettetése. Az általános iskola tanulói évek óta 

országos szinten rangos sporteredménnyel büszkélkedhetnek. 

2018. júniusban az Országos Diákolimpián, kisiskolák sportversenyén az atlétika csapat 

országos 1. helyezést ért el.   

A pályázati forrásból érkezett nyelvi labor számítógépparkja szoftverekkel az idegen 

nyelvtanulás, nyelvi kommunikáció erősítését szolgálja. 

A pedagógusok legfontosabb feladata a teljes személyiség fejlesztése, korszerű, ugyanakkor 

szilárd alapismeretek átadása Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges gyermekeket nevelni.  

Olyan közösség dolgozik itt együtt, ahová érdemes beruházni, méltó helyet adni a mozgásnak, a 

sportolni vágyóknak. 

 



 
A tervezéskor és a megvalósítás során a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalanul betartásra 

kerültek. A projekt a környezet ökológiai állapotára kockázatot nem jelent. A Békéscsabai Tankerületi 

Központ, mint projektgazda vállalja a pályázat 5 éves fenntartási kötelezettségét.  

 

További információ kérhető:  

Békéscsabai Tankerületi Központ  

Telefon: 06 +36/66/795-215 

E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu 


