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intézményekben  

Izsák 

Izsák Város Önkormányzata 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 

 

Pályázó neve: Izsák Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 

OP név: TÁMOP 

Pályázati kiírás 

megnevezése: 

3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - 

Innovatív intézményekben  

Forrás megnevezése: ESZA 

Beruházás helye (régió): Dél-Alföld 

Beruházás helye 

(megye): 

Bács-Kiskun 

Beruházás helye 

(helység): 

Izsák 

Megítélt összeg: 56 163 380 .- HUF 

Támogatás aránya: 100 % 

Támogatási döntés 

dátuma: 

2009.05.05 

 

 

Szerződés hatályba lépésének dátuma:  2009-06-19   

Megítélt támogatás:  56 163 380 Ft   

Projekt megvalósításának tervezett kezdete:  2009-05-05   

Projekt megvalósítás tervezett befejezése:  2010-08-31   

Projekt tényleges kezdete:  2009-06-18   

Projekt tényleges befejezése:  2010-08-31   

 

 

Jelentés 

sorszáma:  
2   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2010-07-06   

Jelentéstételi 2009-12-22 - 2010-06-21   

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/?forras=1420&op_type=op_nev&op_nev=&palyazo_nev=Izs%C3%A1k+V%C3%A1ros&regio=0&megye=0&kisterseg=0&helyseg=0&ttipus=&tkod=&ttype=&print=0&export=0&id_szerv=0#adatlap_modal


időszak:  

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

A jelentéstételi időszak végére sikeresen befejeződtek a pályázatban vállalt 

képzések, a tanúsítványok már megérkeztek. A jelentéstételi időszakra 

vonatkozó mentori és folyamat-tanácsadás a tervek szerint megtörtént. 

Szakmai megvalósításról az iskolai feladatellátási helyeken: az adaptáció 

befejeződött, az implementáción dolgozunk a szorgalmi időszakon kívül is. 

Innovációs tevékenységüket elvégezték és dokumentálták az érintett 

pedagógusok. Jó gyakorlatokat átvettünk, adaptáltuk. Óvoda feladatellátási 

helyen a bevont csoportokban az óvodai programcsomag bevezetésére sor 

került. A tárgyidőszak alatt lezárultak az új tanulásszervezési eljárások 

keretében a projektek és témahetek. A vállalt innovációt kidolgoztuk, 

kipróbáltuk, közzétettük. Összefoglalva a projekt a tervek szerinti ütemben 

haladt sikeresen megvalósult.   

 

Jelentés 

sorszáma:  
3   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2010-11-29   

Jelentéstételi 

időszak:  
2010-06-22 - 2010-08-31   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

A jelentéstételi időszak végére sikeresen befejeződtek a pályázatban vállalt 

képzések, a tanúsítványok megérkeztek. A jelentéstételi időszakra 

vonatkozó mentori és folyamat-tanácsadás a tervek szerint megtörtént. 

Szakmai megvalósításról az iskolai feladat ellátási helyeken: az adaptáció 

befejeződött, az implementáció is. Innovációs tevékenységüket elvégezték 

és dokumentálták az érintett pedagógusok. Jó gyakorlatokat átvettünk, 

adaptáltuk. Óvoda feladat ellátási helyen a bevont csoportokban az óvodai 

programcsomag bevezetésére sor került. A tárgyidőszak alatt lezárultak az 

új tanulásszervezési eljárások keretében a projektek és témahetek. A vállalt 

innovációt kidolgoztuk, kipróbáltuk, közzétettük. Összefoglalva a projekt a 

tervek szerinti ütemben haladt sikeresen megvalósult.   

 

Jelentés sorszáma:  1   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2012-10-17   

Jelentéstételi időszak:  2011-06-07 - 2012-06-06   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

Időszak eredményei:  Nincs adat   



 

Jelentés 

sorszáma:  
1   

Projekt 

előrehaladási 

jelentés típusa:  

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)   

Benyújtás 

dátuma:  
2010-01-05   

Jelentéstételi 

időszak:  
2009-05-05 - 2009-12-21   

Döntés 

(megfelelt vagy 

nem):  

Elfogad   

Időszak 

eredményei:  

A projekt időben elindult, a kért előleg időben megérkezett, a szakmai 

munka eszközök hiányában is elkezdődött. Sajnos az eszközbeszerzés 

közbeszerzési eljárása eredménytelen lett, mivel a kiírásra nem érkezett 

ajánlat, emiatt a projekt megvalósítása késedelmet szenvedett. A 

közbeszerzési eljárást újraindítottuk, eredmény 2009. év elején várható. A 

közbeszerzési eljárás második eredménytelensége esetén is beszerezzük a 

szükséges eszközöket a projekt céljának elérése érdekében. A beszámolási 

időszakban szerződésmódosítást kezdeményezett a közreműködő szervezet, 

mely jelentős pénzügyi áttervezést igényelt, a feladat ellátási helyekről át 

kellett terveznünk a költségek egy részét az új elszámolási egységként 

megjelenő fenntartó részére. Ezután változás bejelentést adtunk le, 

pontosítva a 2009-10 tanév, azaz a projektidőszak tényszámait alapul véve, 

mely alapján újabb szerződésmódosításra került sor. 

 

Jelentés sorszáma:  3   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2015-06-16   

Jelentéstételi időszak:  2013-06-07 - 2014-06-06   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés sorszáma:  2   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2013-06-20   

Jelentéstételi időszak:  2012-06-07 - 2013-06-06   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 

Jelentés sorszáma:  4   

Projekt előrehaladási jelentés típusa:  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)   

Benyújtás dátuma:  2015-06-16   

Jelentéstételi időszak:  2014-06-07 - 2015-06-06   

Döntés (megfelelt vagy nem):  Elfogad   

 


