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Hiller István is elismerte a szentesi iskola munkáját 
Dátum: Szeptember 01, kedd, 17:55:51 

Téma: Belföldi hírek 
 

1984. szeptember 3-án, 25 éve kezdıdött meg az oktatás a szentesi 
Klauzál Gábor Általános Iskolában. A negyed évszázad munkáját 
Hiller István, oktatási és kulturális miniszter is elismerte egy 
díszoklevélben, melyet Szirbik Imre, Szentes polgármestere adott át 
tegnap az iskolában. 

Hangbejátszással! 
 
Tariné Lantos Piroska, az iskola igazgatója elmondta, hatalmas meglepetés volt, amikor a 
polgármester, Szirbik Imre reggel, az évnyitó ünnepségen átadta a Hiller István által aláírt 
oklevelet, elismerésül a 25 év munkájáért.  

A szentesi iskolára jellemzı, hogy rengeteget pályázik különbözı fejlesztésekre, valamint, 
hogy befogad az intézménybe hátrányos helyzető diákokat is. Hozzátette,most nyáron is 
nyert az iskola kilenc és fél millió forintot eszközbeszerzésre, a héten pedig már biztosan 
elbírálják az iskola és a tornaterem felújítására beadott DAOP- pályázatukat is. Ebbıl a 
pályázati forrásból megvalósulhat egy teljes nyílászáró csere, főtés- és világításkorszerősítés, 
a külsı falak és a tetı teljes szigetelése, valamint a tornaterem teljes felújítása is. A 
közbeszerzési eljárás korábban már elkezdıdött, várhatóan ma döntenek a kivitelezırıl.  

Mint azt az igazgatónı elmondta, ezekre a munkákra nagy szükség van, hiszen amióta az 
épület áll, nem végeztek rajta nagyobb karbantartási munkákat, pedig sok gyerek megfordult 
már itt. Volt olyan év, amikor összesen 780 diákkal kezdték meg az évet.  

Ezen kívül TÁMOP-pályázatra is jelentkezett az intézmény óvodákkal közösen. Ennek a 
pályázatnak célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, a támogatás nagy részébıl pedig 
a pedagógus továbbképzést tudják finanszírozni. Ezen kívül jut még pénz 
fejlesztéstámogatásra, és némi eszközbeszerzésre is .  

Az intézmény korábban beadott, és meg is nyert egy HEFOP- pályázatot egy másik iskolával 
közösen, sajátos nevelési igényő gyerekek együtt neveléséhez. Ennek eredményeként most 
van egy fejlesztı és egy gyógypedagógus álláshely is a szentesi Klauzál Gábor Általános 
Iskolában. A 25 éves múlttal rendelkezı iskola az idei tanévet 287 tanulóval, és 29 
állományban lévı pedagógussal kezdte meg.  

Fekete Evelin  

Meghallgatom Tariné Lantos Piroskát 
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