Suli-újság
Az önkormányzat fejleszteni szeretné az általános iskolát
A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola energetikájának
korszerűsítésére és épületrekonstrukcióra nyújt be pályázatot a zirci
önkormányzat. Az egyik pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódik, ezen keresztül lehetőség nyílik támogatást kérni az iskola lapostetős, „B”
épületének felújításához és az „A” épületi tornaterem padlóburkolatának cseréjéhez.
A testnevelő terem padlózata – szakvélemény szerint – nem javítható. Erre egyszer
már benyújtásra került pályázat oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
címmel, de akkor elutasításra került. A lapostetős épületnél az épület technológiájából és
korából adódó beázások és hőtechnikai adottságok jelentenek komoly problémát. Nyertes
pályázat esetén megtörténne a tető víz- és hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint
homlokzati és lábazati szigetelés. A képviselőtestület március 28-ai ülésén úgy döntött, vállalja a
húsz százalékos önrész biztosítását a pályázathoz,
amely közel tíz millió forintot jelent.
Az iskolát érintő másik, „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázat szakmai és műszaki
tartalmát Varga Gábor, a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztályának pályázati referense
ismertette Bencsik János klíma- és energiaügyi
államtitkár
zirci
látogatása
alkalmával.
Bevezetésként elmondta, a projekt több éve
A tornaterem felbomlott parkettája
Fotó: VO
tervezés alatt áll, a mostani, KEOP-2011-4.9.0
kódjelű pályázat lehetőséget biztosít a megvalósításra. Az iskolatársulás bázisintézménye
több mint ötven éves épületének hőtechnikai korszerűsítésére kerülne sor. Az előadó
hozzátette: téli időszakban nehéz melegen tartani a termeket, ami kellemetlen
komfortérzetet eredményez, és ez negatív irányban befolyásolja az oktatás minőségét.
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy magasak a fűtési költségek. Az épületben
szaktantermek, szertárak, irodák és tanári helyiségek találhatók.
A beruházás részeként tervezik az épület használati melegvízének napkollektorokkal
történő megtermelését és a biomassza alapú tüzelés kialakítását a jelenlegi gáztüzelés
részbeni kiváltására. A képviselő-testület zárt ülés keretében választotta ki azt a
szakembert,
aki
az
elkövetkezendő
hetekben felülvizsgálja az épületet. A
három ajánlattevő közül megszavazott
Immo-Therm Kft. lesz az, amelynek
segítségével – a felmérésen túl – az
önkormányzat költséghatékonyan tudja
véghezvinni a feladatokat. A pályázati
referens reményét fejezte ki, hogy a
pályázatot két hónapon belül be tudják
nyújtani.
Az iskolába az első osztályosokat jövő
héten kell beíratni. Szerdán 8.00 és
14.00, csütörtökön 14.00 és 17.00 óra
között lesz lehetőségük erre a szülőknek.
Lingl Zoltán intézményvezető elmondta:
régen volt ennyi az elsősök száma. Az
iskolavezetés éppen ezért a képviselőtestület jóváhagyását kérte négy elsős
Varga Gábor előadása
csoport
indításához,
amennyiben
a
beiratkozók száma meghaladja a 78 főt. Ez a közoktatási törvényben előírt maximális
tanulói létszám az első évfolyamra vonatkozóan.

A plusz egy csoport indítása nem igényli a pedagógusi apparátus bővítését, mivel van
GYES-en lévő tanárnő, erre a státuszra pedig felvehető aktív dolgozó, akivel
megoldhatónak tűnik a szakképzett pedagógus ellátottság biztosítása. A képviselőtestület jóváhagyta két napközis csoport indítását az első évfolyamban, továbbá
engedélyezte a 2011–2012. tanévben a 7. évfolyamban új osztály indítását. Erre azért
van szükség, mert Zircen az idei tanévben meglévő hatodik osztályosok átlaglétszáma 32
fő, ami már jelenleg is meghaladja a törvényi maximumot.
A beiratkozás az „F” (volt Békefi iskola) épület emeleti irodájában lesz, a szülőknek
magukkal kell vinniük a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, az
óvodai szakvéleményt, 1 db 4x4 cm-es fekete-fehér fényképet, ingyenes
tankönyvigénylési nyilatkozatot, valamint 550 forintot diákigazolványra.
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