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Beszámoló a NEMZ-KSZP-20-0040 számú pályázati projekt megvalósításáról 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az általa fenntartott Wunderland Óvoda 

működési feltételeinek javítása érdekében 2019. novemberében támogatási igényt nyújtott be az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárságához. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési 

feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” című pályázati programjára 

15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. 

A NEMZ-KSZP-20-0040 számú projekt tartalmának bemutatása 

 

A Wunderland Óvoda az alábbi beruházásokra használta fel a támogatási összeget: 

Világítás korszerűsítés  

2009-ben részben megtörtént az óvoda energetikai korszerűsítése. Az akkori beruházás során a 

csoportszobákban és a nagyteremben történt meg a világítás korszerűsítése, a lámpatestek és a 

vezetékek teljes cseréje. Mára már indokolttá vált a folyosókon, valamint a kiszolgáló 

helyiségekben, a gyermeköltözőkben és mosdókban, az irodákban is a korszerű energiatakarékos 

világítás kialakítása. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az óvoda a jövőben energiatakarékosan, 

költséghatékonyan tudjon működni. 

Korszerű gazdasági iroda kialakítása 

 Az óvoda egy használaton kívüli - közel 35-40 m2- helyiségét alakítottuk át gazdasági irodává, 

ahol megfelelő körülmények, elegendő hely biztosításával megoldódott a 3 fős gazdasági 

apparátus elhelyezése. Mindehhez szükséges volt továbbá a mai kor követelményeinek megfelelő 

informatikai eszköztár beszerzése is. Az átalakítás során a padlóburkolást, állmennyezet 

kialakítását, nyílászárók cseréjét, az irodán belüli világításkorszerűsítést, irodabútorok 

beszerzését, korszerű informatikai rendszer kiépítését, jogtiszta szoftverek illetve a szükséges 

számítógépes programok vásárlását valósítottuk meg. 

 

Sportpadló az óvoda tornatermébe 

Az óvoda egy 84 m2 sportpadlóval fedett, alacsony belmagasságú, többcélú helyiséggel 

rendelkezik, amely egyben tornaszoba, -ebben a teremben tartjuk 11 gyermekcsoport mindennapi 

mozgásos foglalkozásait, de ugyanitt kap helyet a gyógytestnevelés foglalkozás, a 

mozgásfejlesztő foglalkozás, délutánonként pedig kosárlabda és ovifoci foglalkozások vannak -

aulaként és a továbbképzések alkalmával oktatóteremként is működik. A mindennapi 

igénybevételtől a padló megkopott, esztétikailag nem volt megfelelő, illetve egyes helyeken már 

balesetveszélyessé is vált. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban a gyerekek egészségéért, 

egészséges környezetéért lehetőség szerint mindent megtegyünk, így jelen projekt keretében 

megtörtént  a sportpadló cseréje, valamint a hozzátartozó védőburkolat is beszerzésre került. 

 

Betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítása  

Az óvodának hat udvarrésze és 6 db 5x4 méteres homokozója van. A betonhomokozó keretekre 

fa ülőrész kialakítása esztétikusabbá és kényelmesebbé, biztonságosabbá teszi a gyermekek 

számára a homokozóban a játékot.  
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Rovarháló felhelyezése az óvoda nyílászáróira  

A csoportszobák teraszajtajain lévő szúnyoghálós harmonika ajtók elhasználódtak, sok helyen 

már használhatatlanná váltak. A csoportszobák, mosdók, irodák ablakaira pedig eredetileg sem 

került rovarháló felszerelésre. A tavaszi, nyári időszakban a csoportszobák, mosdók 

szellőztetésénél nagyon hasznos. Mind a csoportszobák teraszajtajaira, mind az egyéb 

nyílászárókra felszerelésre kerültek az új rovarhálók. 

 

Dolgozói beléptető rendszer kialakítása 

A munkaidő nyilvántartó rendszer alkalmazásával egyszerűbbé és követhetőbbé válik a dolgozók 

munkaidő nyilvántartása, illetve motivációs eszközként is használható a munkamorál, a 

munkafegyelem tekintetében.  

 

Felnőtt öltözőszekrény beszerzése 

Óvodánkban összesen 44 felnőtt alkalmazott vesz részt a 249 gyermek ellátásának 

biztosításában. Az épületben csak két öltöző van 6-6 felnőtt számára. Eredetileg más célra 

készült, kisebb tárolóhelységeket használnak a dolgozók öltözőként. A munkakörülmények 

javításában nagy szerepe van a megfelelő számú zárható öltözőszekrény beszerzésének. A 2019-

es pályázati támogatás segítségével beszerzésre került 12 db felnőtt öltözőszekrény. Az idei 

évben további zárható öltözőszekrényeket vásárolunk, ezáltal is javítva a munkakörülményeket. 

 

Gyermek székek, fektetők beszerzése 

A gyermekfektetők, ágyvásznak, plédek az óvodával egyidősek, 38 évesek. A fektetők, vásznak, 

plédek a mosástól elhasználódtak, esztétikai állapotuk sem megfelelő már. A gyermekbútorok 

cseréje folyamatosan zajlik az intézményben, így ennek a projektnek a keretében is beszerzésre 

került két csoportnyi gyermekbútor. 

  

A projekt célja volt az óvodai nevelés feltételeinek javítása, valamint egy korszerűbb, a mai kor 

igényeinek és követelményeinek megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása. A korszerűsítés, a 

felújítási munkálatok és az eszközbeszerzés mind gazdagítják az óvoda felszereltségét, és magas 

színvonalon biztosítják a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való 

megfelelést. 

  

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, melynek eredményeként a 

projektben megvalósított fejlesztések hozzájárulnak az intézmény működési költségeinek 

csökkentéséhez.  
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