„Kősziklára Építünk” Görögkatolikus oktatási intézmény
fejlesztése Edelényben
A hamarosan megkezdődő berhuázás keretén belül az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus
Kéttannyelvű Általános Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés
infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósul meg, megoldódik az iskola energetikai
korszerűsítése is több mint 650 diák színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást
teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt
összköltsége 519 750 000 Ft.
A Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola 2011 szeptember 1-én kezdte meg
működését, ettől az időponttól került a Miskolci Apostoli Exarchatus fenntartásába. Az iskola az
Edelényi Kistérség legnagyobb alapfokú oktatási intézménye, a több mint 650 tanuló egy része
edelényi, de 7 másik településről is járnak be diákok.
Az iskola „A” épülete (jelenleg az 5-8 évfolyam épülete) 1973-ban épült, egy emeletes az akkori
technikai szintnek megfelelő megoldásokkal. 2003-ban egy újabb emelet ráépítése történt, új tetőt is
kapott az épület, de akkor elmaradt az energetikai korszerűsítés és az elektromos rendszer is
változatlan formában szolgálja ki a megnövekedett terhelést.
A „B” épületrész (most az 1-4 évfolyam oktatása zajlik itt), uszoda és a tornaterem 1982-ben épült,
majd 1988-ban konyhával és ebédlővel bővült az iskola. Az azóta eltelt időszakban sem a
vízvezetékrendszeren, sem a szennyvízelvezető rendszeren, sem az elektromos vezetékrendszeren,
sem a fűtési rendszeren, sem az ajtó, ablak, külső szigeteléseken, sem a vizes blokkokon nem történ
korszerűsítés, csak az egyre gyakrabban jelentkező hibák javítása.
A megnövekedett gyereklétszám következményeként az osztály-szervezés több tanulócsoportot
eredményez párhuzamosan, melyek kiszolgálására a teremkapacitás már nem képes. Előfordul, hogy
alsós csoportok – dinamikus, nagy mozgásigényt nem támasztó testnevelés órákon – az iskola
valamelyik aulájában, vagy tánctermében kapnak helyet testnevelés órán. A tornaterem (függönnyel)
kettéosztható, azonban így nehézséget jelent a pályaigényes játékok tanítása. A sportudvar
bitumenes pályája ugyan megfelelő, de ez esetben az időjárási korlátok jelentenek problémát.
A most megkezdődő beruházás keretén belül az alább fejlesztések valósulnak meg:







Meglévő épületek korszerűsítése kiemelten energetikai szempontból, kiszolgáló helyiségek
átalakítása az oktatás hatékonyságának javítása érdekében, akadálymentesítés és fejlesztő
helyiség kialakítása a méltányos oktatási környezet megteremtéséért.
Meglévő tornaterem és az itt található öltöző felújítása
Új 15X30 méteres tornaterem és szertár kialakítása, így a két teremben azokat kettéválasztva
akár 4 osztály tud órán részt venni.
Hátsó két szintes tantermi szárny átépítése, „B” épület öltözőszárnya homlokzat felújítást és
tetőszerkezet felújítást kap
Összekötő folyosó újjáépítésével az átépített kibővített épületrész a tornatermek előtereként
fog szolgálni, itt kerül kialakításra akadálymentes bejárat is.
Beszerzésre kerülnek jogszabályban meghatározott szakmai eszközök, taneszközök (ideértve
a mindennapos testnevelés eredményes megvalósításához nélkülözhetetlen eszközöket),
sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését, fejlesztését biztosító speciális eszközök és
berendezések

A most kezdődő beruházás rövidtávon hozzájárul a kompetenciaalapú oktatás pedagógiai
kultúrájának és módszertanának bevezetéséhez, infrastrukturális oldalról pedig a jogszabályi

változások megfelelő teljesítéséhez, hosszú távon – a közoktatásban az egyenlő esélyek biztosításával
– az intézmény versenyképességének javításához. A nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése, az
akadálymentesített, méltányos nevelési környezet kialakítása biztosítja – kirekesztés nélkül – a
hozzáférés egyenlő esélyét. A szabad iskolaválasztás következtében és a modern oktatási környezet
megteremtésével az iskola vezetése középtávon a tanulói létszám folyamatos növekedését várja.

