
Tisztelt Lakosság ! 

 
A Tiszafüredi Református Egyházközség örömmel tájékoztatja 

Önöket, hogy a „A tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda szakmai és 

tárgyi fejlesztése az esélyegyenlőség, felzárkózás és a teljes 

integrált nevelés megvalósítása érdekében” című pályázat sikeres 

megvalósítása során az intézményünkbe járó gyermekeik a 

2010/2011-es tanévet már egy felújított, korszerű épületben, új, 

színvonalas iskola bútorok között kezdhetik meg. 

 

A projektre nyert támogatás: 183.267.185 Ft 

A kedvezményezett neve: Tiszafüredi Református Egyházközség 

A projekt kezdete – vége: 2009.01.01.-2010.03.31. 

 

A projekt célja a korszerű iskola kialakítása, amely 

feltételrendszerét tekintve modern, szakmailag elősegíti a 

társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a versenyképesség 

megteremtését, egészséges feltételek kialakítását. A pedagógiai 

módszertani megújulás az alapkompetenciák megszerzését, 

versenyképes tudást, az SNI, hátrányos helyzetű tanulók 

integrációját, tartalomfejlesztését, összességében az oktatás 

minőségének javulását eredményezi.  

 

Ezúton értesítjük a kedves szülőket, hogy a Bán Zsigmond 

Református Általános Iskola, AMI és Óvodában a 2010/2011-es 

tanévre a beiratkozás időpontja 2010. március 29-30. 

 

Minden kedves szülőt és leendő tanulót várunk szeretettel 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával,  Ozsváth János 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap   intézményvezető 
finanszírozásával valósul meg. 
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