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Projekt tartalmának bemutatása:
Magyarország Kormányának Partnerségi Megállapodása célul tűzte ki a 21. századi
követelményeknek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. Ennek megfelelően a
Tamási Tankerületi Központ jelen pályázati forrást igénybe véve igyekszik a Nagymányoki
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális
fejlesztését megvalósítani. A település, illetve a környező falvak tanulói számára is elérhetővé
kívánja tenni a minőségi oktatást, a hátránykompenzációt az infrastrukturális fejlesztés és a
módszertani megújulás által.
Az intézményfejlesztés célja összhangban van a Duna Régió Stratégia 9. prioritásával,
miszerint az elmaradott térségben megvalósulhat a versenyképes tudáshoz való hozzájárulás:
az oktatási esélyek növelése az oktatási környezet fejlesztése által.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program prioritásainak megfelelően a szegénység
és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozását is elősegíti jelen fejlesztés.
Támogatja a tanulók foglalkoztatására alkalmas terek, tanulási, valamint játszóhelyek és
egészségfejlesztő testmozgást támogató egységek kialakítását. Segít megállítani a területi
leszakadást, a szegregált élethelyzetek megszüntetését.
A tervezett felújítás, bővítés után az iskola infrastrukturálisan készen áll majd arra, hogy a
tanulók, szülők, pedagógusok számára egyaránt vonzó környezettel feleljen meg a kor
igényeinek.
A beruházás szükségessége, indokai:
 A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tolna
megye egyik legkisebb, városi ranggal rendelkező településén működő iskola,
jelentős vonzáskörzettel. Az iskolának helyet adó épület régi, de jó állapotú, műemléki
környezetben lévő épület. A települési önkormányzat az elmúlt években jelentős anyagi
ráfordítással felújíttatta az utcai homlokzatot, kicserélésre kerültek a homlokzati
nyílászárók, megújult a tető. Az épület belső homlokzata és a tantermek nem lettek
felújítva, így azok az eredeti állapotot tükrözik.
 Az osztálytermek és folyosók belmagassága igen nagy, több helyen meghaladja a 3,5 m-t,
ami gazdaságtalanná teszi a fenntartását, mivel nehéz felfűteni a tereket. A világító testek
felfogatása is igen nehézkes, nagy a benyúlása. A tervezett felújítás részben ehhez
kapcsolódik, egy gipszkarton álmennyezet kerül kialakításra, ami a teljes alapterületet
érinti. Az álmennyezethez tartozóan a meglévő elektromos kábel rendszer kiváltható (az
épület jelentős rombolása nélkül) és az álmennyezet felett bekábelezhető. Az álmennyezet
adta lehetőségeket kihasználva kialakítható minden terem informatikai elérése,
rögzíthetők a projektorok. Az álmennyezethez tartozóan a világítás is megújul. A
korszerűtlen lámpatesteket LED lámpatestekre cseréljük. A megfelelő belmagasság
lehetővé teszi, hogy a fűtőtestek kicserélését, a gazdaságtalan öntöttvas radiátorok helyett
megfelelő hőleadású lapradiátorok kerülnek felszerelésre. Az összességében kisebb fűtési

igény lehetővé teszi a kazánok optimalizálását is. Az elektromos hálózat és a fűtési
rendszer korszerűsítése költséghatékonyabbá teszi a működtetést és optimálisabb
feltételeket biztosít a tanulók és a pedagógusok számára.
 Az álmennyezet felett kialakíthatók az új fűtési csövek is, amelyeket csak ott ágaznak le,
ahol szükséges, ezzel is a hiba lehetőségét csökkentve. A meglévő kazánházban a
szükségleteknek megfelelő teljesítményű és darabszámú kondenzációs kazán kerül
elhelyezésre, ezek biztosítják a használati meleg víz igényt is.
 Szintén felújításra kerül a meglévő aszfaltos kisméretű focipálya is, a helyére egy
műfüves, pálya kerül kialakításra, ami a modern kornak megfelelő szabadtéri sportolási
lehetőséget teremti meg. A kialakítandó 25x15 m-es műfüves focipálya megfelelő
térvilágítást kap, továbbá szabadtéri öltözők is létesülnek.
 A jelenlegi játszóudvar is részben felújításra kerül, néhány új játék telepítése mellett a
jelenlegi teljes homokos borítás ütés-csillapításos burkolatra lesz cserélve. A játszóudvar
fejlesztése a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja.
 A mindennapos testneveléshez szükséges sportudvar fejlesztése kiemelt fontosságú. Az
elavult és elhasználódott sportudvar nem megfelelő a minőségi neveléshez-oktatáshoz,
alulmarad a 21. századi elvárásokkal szemben. Fejlesztése egyaránt szolgálja a
tehetségfejlesztést és a képességkibontakoztatást, valamint a szociális kompetenciák
erősítését is.
A projekt keretében elvégzendő tevékenységek:
1. Függesztett álmennyezet készítése, 15 mm tg. lemezzel 1670 m2.
2. Belső festés. 6670 m2.
3. Teljeskörű elektromos felújítás, lámpatestek, vezetékek, kapcsolószekrények
cseréje.
4. Gépészeti felújítás, kazáncsere kondenzációs kazánokra, vezetékek radiátorok
cseréje, vezérlés kiépítése.
5. Ütéscsillapító felület kialakítása a játszóudvarban.
6. Műfüves sportpálya 12 x 24 m-es, kialakítása földmunkával, járdával,
drénezéssel, világítással.
7. Eszközbeszerzés
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.15.

