Tisztelt Szülők!
A korábbi személyes és médiatájékoztatásokhoz kapcsolódva ezúton szeretnénk ismételten
tájékoztatni Önöket, hogy a Dunakeszi Szent István Általános Iskola 2017. szeptember 1-jétől új
helyszínen, a 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3/a cím alatt felépülő új iskolaépületben folytatja
működését.
Meggyőződésünk, hogy a XXI. század technikájával felszerelt és a modern építészeti
követelményeknek mindenben megfelelő intézmény maximálisan biztosítani fogja az Önök gyermekei
számára a tanuláshoz szükséges infrastrukturális hátteret.
Jelen tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy az iskola új épületbe költözésével kapcsolatban a lehető
legszélesebb tájékoztatást nyújtsuk Önöknek.

Az új iskolaépület helyszíne
Az új iskolaépület az Alagligeti
lakópark szomszédságában, a
Repülőtéri úton, az Alagi major
felől érkező út csatlakozásánál
található, 4 hektáros telken épült
fel.
Mind az iskola területe, mind a
közvetlen környezete nagy
arányban tartalmaz zöld felületet
(pl. Repülőtér), mely kiváló
helyszínt biztosít az egészséges
életmódra
nevelés
megvalósításához.

Az új iskolaépület infrastruktúrája
Az új iskolaépület két jól elkülönülő részből áll: az oktatási egységből és a sportcsarnokból. Mindkét
blokk tágas közlekedő helyiségekkel, valamint az előírás szerint szükséges számú mosdó- és
kiszolgáló helyiségekkel van felszerelve.
Az oktatási egységben található az aula, a 200 fő befogadóképességű étkező helyiség, a könyvtár,
illetve a nevelő-oktató munka helyszínéül szolgáló termek: 24 db tanterem, 6 db szaktanterem, 8 db
csoportszoba.
A tornacsarnok épületében található egy 1522 m2-es sportcsarnok lelátóval, egy 250 m2-es fél
tornaterem, egy 120 m2-es gyógytestnevelési terem, melyekhez külön öltöző- és mosdóhelyiségek
állnak rendelkezésre. Ebben az épületszárnyban kap helyet az iskolai büfé is.
Az iskola udvara részben sportpályáknak, részben játszó- és pihenőhelyeknek ad otthont.
Az iskola épülete előtt kapnak helyet a parkolók, valamint az autóval érkező gyermekek ki- és
beszállását megkönnyítő pillanatnyi megállást lehetővé tevő külön szervizút.

Az új iskolaépület megközelíthetősége
Az új iskolaépület gyalogosan a Repülőtéri út páros oldalán kiépített járdán közelíthető meg. Az
iskolához történő átjárást egy telepítésre kerülő zebra teszi lehetővé. Az új közlekedési rend életbe
lépése, valamint a tanulók fokozottabb védelme érdekében 2017 szeptemberében a Dunakeszi
Rendőrkapitányság munkatársai fogják biztosítani a zavartalan átkelést.
Az iskola kerékpáros megközelítése jelenleg szintén a járdán oldható meg. Dunakeszi Város
Önkormányzata 2018 nyarán fogja kiépíteni a Repülőtéri út páratlan oldalán futó kerékpárutat, mely
közvetlen kapcsolattal rendelkezik majd a Fóti úti kerékpárúttal.
Az iskola parkolója, illetve a ki- és beszállást lehetővé tevő útfelület a telken belül, az épület előtt
kerül elhelyezésre. Ezek megközelíthetősége a Repülőtéri útról lehetséges. A behajtó út az Alagi
major felé vezető út becsatlakozása előtt, a kihajtó út az Alagi major felé vezető út becsatlakozása után
található.

Az új iskolaépület tömegközlekedéssel is közvetlenül elérhető. Dunakeszi Város Önkormányzata a
jelenlegi autóbusz menetrend kisebb módosításával, valamint új közvetlen járat biztosításával kíván
hozzájárulni a városközpontban lakó tanulóknak az új iskolaépületbe való eljutásához.
A közvetlen járat a régi iskola és az új iskola között az alábbiak szerint fog alakulni:
Táncsics utcai megálló - Alagliget, Repülőtéri út.
Az épület megközelítését lehetővé tevő valamennyi autóbusz járat menetrendje 2017. augusztus 10-én
feltöltésre kerül az iskola honlapjára.
Dunakeszi, 2017. június 19.
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