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Tisztelt Olvosó!

Mi nt ielepü lé sv ezetőnek {elodo -

tomnok ézem vórosunk intéz-

ményeiben o mogos színvonolú
munko {eltételeinek biztosíió-
sót. Így oz iskolo felúiítóso is
elkerülhetetlenné vólt.

Megrogodtuk a pől\őzat odto lehetőségekeI, és cz
évek óto tor.ió tokorékoskodós lehetővé teíie o
felcdot megoldósót o szűkséges őnrész biztosítősőt.
Így nopioinkro volósóggó vőlt azólom. Megclkottuk
a lérség legkorszerűbb oktotósi inlézményét, omely-
ben o folok melleti az oktatős színvonolo is meg-
űiult, és nyilott kopukkolvór minden o térségünkben
tonulni vógyó kisdiókot.

í,'i,yj,k**

Horvóth Tibor
Fertőszenimiklós Vó ros polgórmeslere

Szereietiel köszöntőm ont o {er,íőszentmiklósi

Felsőbüki Nogy Pól Áltolónos lskolo tonulói és
dolgozói nevében,
Kiodvónyunkbon szeretnénk bemuioini mindozi
o vóllozós1, feilesztést, omi iniézményünkben oz
elmú[t év sorón o sikeres európoi uniós pólyó-
zot segítségével megvolósult.

Épüteteink korszerűvé vóItok, o 21. szőzad igényeinek megielelnek,
és ezzel egyideiűleg o pedogógioi megúiulós, az akalós minőségé-
nek {eilesziése is megtörlént.

Közös munkóvol, őssze{ogóssol sikeresen megvolósítoituk ezt o
sokoldolú, összeieit projekiet, ominek eredményekén1 megszépűlt
kórnyezetben {eilesztiük o tonulók kulcsíoníossógú képességeit, o
mindennopi életben iói hosznosíihotó tudóst közvetílünk modern
pedogógioi módszerekkel.

Kőszön i 
ű k vo lo men nyi segíiőnk lel kiismeretes, ó ldozotos,

to nu lóin k fei lődése érdekében v égzeft m u n kó 1ót.

lzőntő zallón
Felsőbüki Nogy Pól Áltolóno, lskolo igozgofóio



Proiektgozdo : Ferlőszentmi klós Vó ros Önkormó nyzoio
Közreműködő szervezet: VÁTl Mogyor Regionólis Feilesztési és Urbonisztikoi Nonproíit K{t.

Finonszírozós: A proiekt oz Európoi Unió íómogoiósóvcl, oz Európoi Regionólis FeilesztésiAlop tórs{inonszírozósóvol vclósuli meg.

Elnyert tómogoiós: 1 98,1 7 1,009 Forint
A proiekt telies költsége: 2?0.190.008 Forint
Proiekt időtoriomo: 2a09. iúlius 1 . - 2010. október 3l .

Ferlőszenimiklós o Sopron-Feriőd kistérség Sopron vórosót
követő legnogyolrb ielepülése, lgkosoinok szómo 3757 tő"

A Felsőbüki Nogy Pól Áltolóno, lskolo iskolo{enntqdói
tórsulósi mególlopodósi kötött Csopod és Petőhózo
településekkel, okikkel együtt 5390 {ős lokossógszómot ér
el vonzósköaete. Az intézmény o tórsulósbc bekcrpcso-
lódoti iskolókkcl együtt 437 őltglónos iskolós gyermek
oktotósót lótio el, így o kistérség legnogyobb gyermek-
létszómmol működő olop{okú közoktatósi inlézménye.

ProiektOnk célio egy komplex {eilesztés megvolósítóso, A meg-
úiult tórgyi környezet hozzójórul c gyermekek színvonglos
okioiósi körülményeinek rnegteremiéséhez, ili. oz okodóly-
mentesítés révén leheiővé ieszi cz integróli oktotóst-
nevelési. A tontermek belső megúiulóso, oz lK[ (lníor-
kommunikóciós Techno|ógiók) íogodósónok kiépíiése o
modern pedogógici módszerek elérhetőségét biziosítiók.
A tonórok iovóbbképzési progromokon keresztül szerezték
meg ezen módszerek olkolmczósóhoz szükséges kompe-
tenciókot.

,,voíazo v lloq lUt reoenJ
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A régi iskolo épüleiónek nyílószőrőil, tetőhéjozotót, belső burkolotoii,
oitóit kicserélték. Az épülel úi eleklromos rendszert, iil. vi|ógítóst kopoti,
volomint {elúlítósrc kerultek o vizesblokkioi. A külső homlokzot is teliesen
megszépült.

Az épületben úi egységként kéí okodó|ymentes WC kerL;lt klolokítósro,
voiomint egy li{t beépítésével oldódott meg 0z udvor és o szintek közti
okodólymentes közlekedés, A holIós- és o lóióssérültek is problémomen-
tesen hosznólhotiók oz épületet.

A gondnoki lokós szintén megúiult. A belső udvoron egy fedett terOsz,
volomini 2 db fedeii kerékpófióroló kerüli kioIokítósro, ú| iórdo készült.

A íeilesztő pedogógioi eszközök beszerzésével oz integrólt oktotós
minősége iovult.
A könyvtórot q berendezés cseréióvel szeretnénk könyvióri órókro olkol-
mossó tenni, ezze| is iovíivo o gyermekek kuitúróhoz Iőződő kopcsoiotói.

,,VólíozóVitőgTúkrében!" E



A főépület vizesblokkioii ótglokítoitók, két okodólymentes WC-vel bővítették,
volomint oz egész épüle1 belső vilógítósót kicserélték. A sziniek kozti okodóly-
mentes kozlekedés iit is liit beépítésével oldódott meg. A külső homlokzot
megújult, o tető bódogozósót kiiovítoíiók, oz elöregedeti közműhólózo1
kivóltósro került. A tornocsornok ú1 kulső homiokzoti ponelburkolcr1ol kopott,
bent úi sportpodló vório o mozogni vógyókot. A csornok fűtését sötéisugór-
zókkol oldottók meg. Elkészüitek oz okodólymenies öltözők és vizesblokkok,
A ielies épüietegyültes íűtése, melegvíz-ellóióso is megíelel o moi kor elvó-
rósoinok, nopelemek és kondenzóciós gózkozónok {űtik télen. A iornocsor-
nokbon helyei kclpoit egy ielótó, egy íonmedence, edzőierem, volomint eze-
ket kiszolgóió szociólis egységek.
fu iskoloi konyho és éikező önólló fűtést kopott, külső homlokzo1o is íelúií-
tósrc került. Az épület főbeióroii oiioiói korszerű műonyog nyílószóróro
cserélték.
Ú1, burkolt Eépiórműporkolók kerülnek kiépítésre, ohol egy mozgóssérülíek
szómóro klolokított porkoló is helyet kop.

E,,VóltozóVilógTúkrében!"



A pólyózoii kiírós részekéni intózményünk egy toriolom{eilesztési progromot is megvolósítotí, omely oz olóbbi ú|donsógo-
koí ielenii o hozzónk érkezőknek:

Ur rnNulÁsszEnvEzÉsl ELJÁRÁ§oK
BEvEzETÉ§ÉRE KERútT §oR!
. Szóvegértós-szövegolkolós,

' Moiemotiko kompetencioierület (,,A' típus) került bevezefésre
c:z 5. évíolyamon telies ionóroi lefedettséggel.

. Eletpólyo-építési kompeiencioterület (,,B" iípus) a 2.a és a 4.o
osztólyokbon.

. Tontórgytömbösíteti oktotós az 5. évíolyomon o mogyor
nyelv és irodolom tontórgybon, volomint o művészetek mű-
vellsógterü leten.

. Tontórgytömbősített oktotós o ó. és o B. évfolyomon o művé-
szetek m űveliségierü leten,

. Műveltsógterület tontórgyi bontós nélkuli oktotóso a7, év{a-
lyomon került bevezeiésre oz Ember és tórsodolom műveltség-
terúleien, o NAT olopión iörténelem, etiko iontórgyokbon.

Moornu pEpAGóGtnl MóDszEREK!
. Hórom hetet megholodó proiekt o B.év{olyomon:

A nód.
Témohét oz olsó togozoton ,,Őszszeleziuen..." cím-
mel és o ó. év{olyomon Szobodon o szobodbon gon-
dolot iegyében. A tevékenységek o toniestület önólló
innovócióio olopión volósulnok meg.
Modulóris oktotós oz 5. évíolyomon: oz Ember és
tórsodolom művelisógierületen iörténelem ioniórEy-
bon.
Modulóris oktoiós o 7. évíolyomon:
Örökségúnk o Fertő-tói.
Az érinteft tonórók 25o/o-o lKT-eszkőzzel iómogotott
ionórokéni volósul meg interoktív 1óblók segíiségével"

,,V o}tozo V tlog r úkrehen ] "
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Cím: 9444 FerJőszenímiklós, Szent lstvón uíco l9,
Telefon: (0ó-99) 544 5l 0

Tele{onltele{ox: (Oó-99| 544-51 6
E - mo i l : {erioszentm i klos@{erloszentm i klos. h u

Polgórmesfer: Horvóth Tibor

Fe.lsőbüki Nagy Pál
Altaláno§ 13kolá

$$r&dr.s aiixábe

ff1 W Székhely:
Tel. :

9444 Ferlőszentmiklós, Szent lstvón u. 41 -42.
(0ó 99) 544-178, Fox: (0ó-99) 544-179

E-moi| : fszisk@oplusnet. hu
lgozgotó: Szóntó Zoltón

Cím:9443 Petőhóza, Kinizsi P u. 2l.
Tel.: (0ó-99) 382-09l

E-moil: petisk@vipmoi|.hu
Toginiézmény-vezelő: Soss Andrósné

A projekt oz Európcri Unió 1ómogolósóvol,
oz Európoi Regionólis Feilesztési Alop,tórs{inonszírozósóvol

vo|ósult meo.
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