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A Berettyóújfalui Tankerületi Központ jóvoltából sikeres pályázat valósulhat meg az Irinyi 

Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi utca 4/b és Petőfi utca 6.sz alatti 

épületében.  

 

Pályázatunk fő célja a Petőfi u. 6. (tornaterem) és a Petőfi u. 4/b. (iskola) alatti épületek 

felújítása.  

A 4124 Esztár Petőfi utca 6. szám alatti épület jelenlegi állapota:  

Ebben az épületben található az iskola tornaterme (nettó 707 m2 / bruttó 840 m2) és annak 

kiszolgáló helyiségei. Az épület állaga nagymértékben megromlott az utóbbi években, ennek 

következtében az épület tetőszerkezete elavult, hiányos műszaki állapotú, a mosdók és az 

azokhoz tartozó vizes blokkok, valamint a nyílászárók cseréje elengedhetetlenné vált. A 

tornaterem burkolata nagy funkcióját már nem tudja betölteni, használhatatlanná és 

balesetveszélyessé vált.   

A tornateremben a mindennapos testnevelés órák mellett - melyek megtartása méreténél 

fogva akadályokba ütközik – szakkörök is működnek. A Bozsik-program keretein belül öt 

korosztály részvételével folyik az edzés, továbbá a Blondy FC U14-es, U16-os és a felnőtt 

csapatok is ebben a kis teremben tartják a tréningeket.  

Az épületben nincs lehetőség az orvosi kötelező vizsgálatokra és a védőnői tisztasági 

vizsgálatok végzésére sem, ezért a tanulókat kísérettel kell a szakszolgálati vizsgálóba 

átküldeni. 



    

 

Az épület korszerűsítése és fejlesztése nem csak a mindennapi tanítást és a Bozsik-program 

keretein belül megszervezett sport találkozók megtartását könnyítené meg, de nagyobb sport 

rendezvények szervezésére és lebonyolítására is lehetőséget biztosítana intézményünk 

számára, illetve az iskolánk által szervezett SZUMO ROBOT Kupa országos verseny és a 

Bozsik-programon belül szervezett rendezvények bővítését is lehetővé tenné számunkra. 

A Petőfi utca 4/b szám alatti épületben folyik a felső tagozatos tanulók nevelése-oktatása. 

 Az épületben 5 tanterem és egy könyvtár található, mely az informatika szaktanterem 

funkcióját is ellátja. 

A tantermek száma elegendőnek mondható, mivel a felső tagozatban 5 osztályban folyik a 

nevelő-oktató munka, viszont csoportbontás esetén (hit- és erkölcstan, idegen nyelvórák) már 

kevésnek mutatkozik. Ezeken felül nincs lehetőségünk a hely szűkössége miatt a SNI és 

BTMN-es tanulók részére a fejlesztő foglalkozásokat megtartani. Az épületben található 

nevelői szoba, mely a folyosóból lett leválasztva 8 négyzetméter, melyben a napi munka 

elvégzésére 10 fő pedagógusnak  (tanórára való felkészülés, megbeszélések, adminisztráció, 

irattárolás) alkalmatlan. Intézményvezető és helyettesek részére nincs külön irodai helyiség.  

A projekt keretében az épület korszerűsítésén túlmenően bővítésekre is sor kerül, melyek által 

lehetőségünk nyílik a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, 

tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésére, 

tehetségük kibontakoztatására. 

2009. óta folyik iskolánkban a robotika oktatás Lego Mindstorms készletek felhasználásával. 

Intézményünk több kiemelkedő eredményt is elért az évek során, és már saját országos 

versenyt is szervezünk, mely évről évre folyamatosan bővül. A versenyre és a robotika 

oktatásra való alkalmas teremmel intézményünk nem rendelkezik. Célunk egy olyan terem 

kialakítása, ami nem csak a robotok megtervezésére, megépítésére, de programozására is 

alkalmas. Ehhez elengedhetetlen egy olyan speciális terem, ahol a készletek biztonságosan 

elhelyezhetők, a tesztpályák és a robotok megépíthetők és tárolhatók, továbbá olyan 

elszeparált számítógéppel van felszerelve, mely alkalmas a robotok programozásához. A 

jelenlegi terem, ahol a robotika szakkör működik erre nincs lehetőség, mivel több tanítási óra 

és délutáni elfoglaltság is folyik benne. 



    

 

Az épületben található könyvtár összesen 8 m2, mely a folyosóból lett elrekesztve, Ebben a 

kis teremben leülni, böngészni esetlegesen egy könyvtári órát megtartani egy teljes létszámú 

osztálynak lehetetlen.  

Nagyobb és korszerűbb bútorokkal és számítógépekkel ellátott helyiség kiépítése a terv a 

projekt keretein belül. 

A biológia, földrajz, fizika és kémia, ének, rajz  ismeretek szemléltetését segítő eszközök 

bővítése is szándékunkban áll, hogy ezáltal is segítsük diákjaink számára a természeti 

környezetben lezajló folyamatok és összefüggések könnyebb megismerését és elsajátítását. 

Az intézmény épülete méreténél és helykihasználtságánál fogva alkalmatlan az ünnepségek, 

művészeti és kulturális bemutatók, kiállítások megtartására. Jelenleg a József Attila 

Művelődési Házban bonyolítunk le minden fent említett rendezvényt.  

A tanévzáró ünnepség és a ballagás az iskola udvarán kerül megrendezésre, melyekre a 

szükséges hangosító berendezéseket az önkormányzattól kérjük el. Rossz idő esetén nincs 

megfelelő hely az épületben, ahol meg tudnánk tartani az ünnepségeket. 

A fejlesztések következtében számítunk a létszámadatok további növekedésére és a   

lemorzsolódás minimalizálására, a hátrányos helyzetű tanulók sikeresebb felzárkóztatására. 

A projekt keretében sor kerül az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

infrastrukturális- és eszközfejlesztésére annak érdekében, hogy a korszerű nevelési-oktatási 

feltételrendszer a vidéki településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára is 

hozzáférhető legyen. A megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával csökkenteni kívánjuk 

az intézmény tanulóinak lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. 

Halmozottan hátrányos helyzetű diákjainkkal szemben nem csak méltányosnak kell lennünk 

azzal, hogy megteremtjük számukra a minőségi oktatás feltételeit, hanem tekintettel kell 

lennünk hosszabb távon mikrorégiónk egész társadalmára is. 

Hosszú távú célunk fokozni az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelés és emelni az iskola által nyújtott 

szolgáltatások minőségi színvonalát a családok, szülők, tanulók számára a hátrányos helyzetű 

Berettyóújfalui járásban. 



    

 

Közvetlen célunk a Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valós, a  

mikrorégió igényeire és hiányaira alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az 

intézmény módszertani megújulását támogató, a minőségi nevelés-oktatás infrastrukturális 

igényeihez illeszkedő eszközökkel való ellátása. 

A projekt megvalósulása után várt eredmény a hátrányos gazdasági-társadalmi hátterű 

tanulókat nagy arányban oktató Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

képessé válik tanulói optimális fejlődésének biztosítására, ezáltal felkészíti a fiatalokat az 

egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre, valamint a társadalmi és gazdasági 

légkörben zajló változások folyamatos követésére.  Az intézmény korszerű elméleti és 

gyakorlati képzést nyújthat tanulóinak, felkészítheti őket a 21. századi technológia 

folyamatos fejlődésére. Ezzel hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának 

csökkentéséhez, esélyt ad a hátrányos helyzetűek, SNI-sek és BTMN-esek számára a 

mindennapi életben való érvényesülésre.  

A fejlesztés keretében sor kerül a hiányzó oktatási eszközök pótlására, beleértve a fizika, 

kémia, ének, rajz szemléltetéshez, tornateremhez, valamint az SNI és BTMN fejlesztéshez 

szükséges eszközöket.  

 

    Esztár, 2017. szeptember  1. 


