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A Csetényi Vámbéry Ármin Általános 
Iskola infrastrukturális fejlesztése 
 
 

A Veszprémi Tankerületi Központ sikerrel pályázott az 

EFOP-4.1.2-17-2017-00059 kódszámú "Csetényi Vám-

béry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejleszté-

se" című projekt támogatására. 

A 635.487.699.- Ft, vissza nem térítendő, 100%-os tá-

mogatású projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg. A támogatást az EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: 

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi 

oktatás megteremtése érdekében fejlesztési program pályázati kiírása alapján nyerték el. 

A program célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minő-

ségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. 

A minőségi oktatás és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében infrastrukturális fejlesztéseket végez-

nek az épületen. A felújítás során a lebontandó tornaterem helyén 450 m2-es tornacsarnok épül, két új 

tanteremmel bővül iskolánk és jelentős belső átalakításokat is terveznek, például önálló terembe kerül 

az iskolai könyvtár, áthelyezik a vizesblokkokat. Megújul a víz-, csatorna- és elektromos hálózat, új gáz-

fűtéses rendszer épül ki és napkollektorokkal is felszerelik az épületet. Több szaktanterem kerül kialakí-

tásra (például fizika labor, természettudományos, művészeti szaktante-

rem, informatika szaktanterem), melyek berendezése, bútorzata -

hasonlóan a többi tantereméhez- teljesen új lesz. Megújul az iskola infor-

matikai rendszere is, és minden szak- és osztályterembe új szemléltető-, informatikai- és az oktatást se-

gítő eszközöket szereznek be. Új közösségi terek jönnek létre mindkét szinten. Az épület energiahaté-

konyságát növeli a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje. Lecserélésre kerül a tető palaborítása is. Az 

energiakorszerűsítés során napkollektoros rendszert helyeznek el a tetőn. Az öltözők feletti beépítendő 

térben kerülnek elhelyezésre az irodák. Új mellékhelyiségek, vizesblokkok kerülnek kialakításra. 

Az újonnan épített, átalakított, felújított és korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a min-

dennapos testneveléshez szükséges terek az átadás után összes alapterülete 1.897 m2 lesz. 

A projekt időtartama: 2017. 10. 01 - 2019. 11. 30.  

A projekt megvalósításáról tájékozódhat iskolánk honlapján tájékozódhat: www.csetenyiskola.hu. 

                                                                                                                                              Sári Attila 


