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Informatikai infrastruktúra fejlesztése a fertőszentmiklósi 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában és  

petőházi tagintézményében

A fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola már negyven éve 
központi iskolaként működik, Petőháza, Csapod, Ebergőc, Röjtökmuzsaj 
községekből járnak ide gyermekek. Fertőszentmiklós város önkormány-
zata 21 millió Ft vissza nem térítendő, 100%-os támogatást nyert az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv 
Társadalmi Infrastruktúra Opera-
tív Programja (TIOP) keretében.

A támogatás eredményeképpen 
az iskola és a tagiskola infor-
matikai eszközparkja került kor-
szerűsítésre. A fertőszentmiklósi 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Is-
kola 322 tanulója és a petőházi 
tagintézmény 53 diákja számára 
ez azt jelenti, hogy korszerűbb 
környezetben tanul-hatnak. A 
beruházás által lehetővé válik a 
kompetenciaalapú oktatás maga-
sabb színvonalú megvaló-sulása.

2011 januárjában megérkeztek 
az iskolákba az elnyert informati-
kai eszközök, melyek több tanteremben kaptak helyet. A fertőszentmiklósi 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 32 db új PC-t, 10 db új interaktív táb-
lát, 1 db alkalmazás szervert és 1 db Wifi csomagot nyert. Az iskolában 
23 tanterem van, ebből 10 terem részesült az új eszközökből, 4 terem az 
alsó tagozaton és 6 terem a felső tagozaton.

A pályázat lehetőséget teremtett az iskolák tanárainak képzésen való 
részvételére is, mely során többek között a pedagógusok elsajátíthatták 
az interaktív tábla használatát. A képzésen Fertőszentmiklósról 26 tanár, 
Petőházáról 4 tanár vett részt. A képzést az eszközöket biztosító Delta 
Services Kft. biztosította.

Az EU-s támogatás eredményeképpen megvalósult beruházás minőségi 
változást hozhat a fertőszentmiklósi és petőházi általános iskola oktatási 
módszereiben és a tanulók teljesítményében.

Kedvezményezett: Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 
9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19.

1. sz. feladatellátási hely: 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós 
9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 41-42.

2. sz. feladatellátási hely: 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós  
Petőházi Tagintézménye  
9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 21.

A projekt időpontja: 2010. jún.1. – 2011. jan. 31.
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