Beruházások 2017/2018 tanévben
1. 2017-ben közel 100 darab főleg angol nyelvű könyvvel került bővítésre az óvoda
könyvtára.
2. 2017. nyarán a tehetséggondozó műhely részére új nagyobb és tágasabb foglalkoztató
helyiség került kialakításra. A helyiség adottságainak és funkciójának megfelelően új
bútorokkal, fejlesztő eszközökkel és aktív táblával lett felszerelve. A komfortosabb és
könnyebb megközelíthetőség érdekében a gyermekek és a szülők részére új mosdók és WC-k
kerültek kialakításra.
3. 2017. augusztus folyamán a tehetséggondozó műhely mellett egy nevelői szoba is
kialakításra került, annak érdekében, hogy az óvónők a megnövekedett adminisztrációs
kötelezettségüket, nyugodt környezetben tudják elvégezni.
4.
2017. szeptemberében a mind a tehetséggondozó műhely, mind az óvodai és
bölcsődei csoportok részére 4 db új laptop került beszerzésre.
5. A nyár folyamán elvégzésre kerültek a szükséges karbantartási munkák (kerítés festése,
játékok javítása, stb.).
6.
A zenei nevelés elősegítése érdekében csoportonként vezeték nélküli hangszórók
kerültek beszerzésre.

Korábbi beruházások/feljítások - Archívum
•Általános karbantartás- kert (kerítés festése, ablaküvegek javíttatása, viharkár
következtében fák kivágása és metszése).
•2015. augusztus: az udvari alapjátékok karbantartása festése, homokcsere,
ütéscsillapító lapok beszerzése csere, 1 új nagyobb értékű napernyő beszerzése,
csoportszobai bútorok javítása és asztalok cseréj, valamint a tornaszobába új
burkolat beszerzése történt.
•Év közben angol könyvek rendelése Angliából (gyereknek, felnőtteknek), valamint
folyamatosan történt a készségfejlesztő játéktár bővítése is.
•2015. július- augusztus hónapban saját beruházás keretében hang és
fénytechnikával felszerelt só szobát alakítottunk ki. A só szoba nagymértékben
segíti a gyermekeknek légúti megbetegedésének megelőzését.
•2015 júniusában a Bölcsődei udvari játékok bővítésére került sor, melynek
keretében beszerzésre került 1 darab új faház, valamint 1 új fa vonat.
•Általános karbantartás- kert ( fák fiatalítása, kivágása, metszetése, kerítés javítás,
kapu, ablaküvegek)
•2014. július-augusztus: Udvari mozgásfejlesztő játékok (speciális biciklik, autók,
motorok, lépegetők stb.) 2 új domb csúszda, 2 labda bedobó szett-polyball, a kert
teljes rendezése, homokcsere, ütéscsillapító homok cseréje, játékok karbantartása,
homokozó szélek teljes cseréje, festése , homokozót fedő takarók csináltatása, a
köves terület aszfaltozása, lefolyóval való ellátása, KRESZ park kialakítása.
Babakonyha bútorok vásárlása a csoportba. Érintés biztonsági szempontból a
vezetékek egy jelentős részének cseréje, dugulás elhárítás, stb.

•Év közben angol könyvek rendelése Angliából (gyereknek, felnőtteknek)
•2013. december: minden csoportban a karácsony ajándékok csoport szinten a
pedagógusok igénye szerint. Angliából angol könyvek rendelése gyereknek és a
pedagógusok munkáját segítő szakkönyvek.
•2013. szeptember (udvari alapjátékok – motorok, homokcsere, ütéscsillapító
homok csere, játékok javítása, karbantartása, 2 új nagyobb értékű napernyő,
burkolat javítás, belső festés, csoportszobai bútorok bővítése, Elrongálódott
bútorok, stb. cseréje Montessori eszközök pótlása, alap készségfejlesztő játékok
vásárlása, vizuális tevékenységekhez a tárház teljes feltöltése, szakkönyvek és
mesekönyvek vásárlása, angol magyar könyvek, a konyhai eszközök szükséges
cseréje) Az iskola előkészítő eszköztárának bővítése, a villám becsapódás
következtében tönkrement gépparkok cseréje pótlása.
•2013-ban mozgásos fejlesztőjátékok, babaszoba, karbantartások és kisebb
felújítások történtek
•2012-ben 500.000 Ft értékben bővült a gyermeke részére a dramatikus játékok
köre, könyvállomány, speciális képességfejlesztő eszközök
•2011-ben 700.000 Ft értékben bővült a gyermekek részére a játék, fejlesztő
eszközök, könyv, udvari játék állománya, továbbá karbantartások és kisebb
felújítások történtek.
•2010-ben az udvarfejlesztést vittük tovább, továbbá néhány új bútorral,játékkal és
egy kis létszámú angolos iskola előkészítő csoporttal bővültünk.
•Felújítások: 2008/2009 nevelési évben 1.300.000 Ft értékben a szülők
adományaiból felújítottuk a vízhálózatát az intézménynek, udvarrendezés is történt,
kert építés és az óvoda két új udvari játékkal is bővült.
•2008 nyarán az aktuálissá váló felújítási munkákat elvégeztük: fűtésrendszeren
való javítás, konyha felújítása, és számos kb. 50 növény beültetése történt meg.
•2008. nyarán az óvoda /bölcsőde udvar részben felújításra került ( köves rész
felbontás-füvesítése- játékok átfestése, homokozók felújítása és új udvari játékokkal
bővült)
•2007. októberében 50 facsemete lett elültetve a szülőkkel és gyermekkel közösen
•2007 szeptember 1-től óvodánk-bölcsődénk önálló épületbe költözött.: 1214
Budapest, Akácfa u. 20.
•2007 nyarán teljes felújítást végeztünk az egész intézményben és teljes területén

