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Frey János Általános Iskola hírei

Iskolánk, a majsi Frey
János Általános Iskola a
Mohácsi
Tankerületi
Központ intézményeként
2017 tavaszán pályázatot
adott be az EFOP4.1.3-17
kódszámú, Az állami
fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítõ tereinek infrastrukturális
fejlesztése  címû pályázatra.
A projekt kidolgozásában, tervezésében és
megírásában kulcsfontosságú szerepe volt a Mohácsi
Tankerületi Központ vezetõjének: Käszné Lebõ
Zsuzsanna Tankerületi Igazgatónak és a Tankerület
dolgozóinak.
Pályázatunk eredményérõl 2017. szeptember 1-jén
született döntés, melynek eredményeként a Mohácsi
Tankerületi Központ Intézményeként iskolánk
50 165 000 Ft pályázati összeget nyert, melyet a
következõ beruházásokra és eszközvásárlásra fordíthatja:
A pályázat által szeretnénk a tornatermünket
felújítani, hogy alkalmassá váljon a mindennapi
testnevelés órákon túl, még számos közösségi funkcióra,
az öltözõk felújítása pedig egészségesebb, esztétikusabb
környezetet biztosít majd a használók számára.
Az energetikai fejlesztés, fûtéskorszerûsítés
következtében jelentõs összeget takaríthat meg az
intézmény a gázenergia felhasználásban.
Célunk: a fõépület elé közösségi térként is
használható nyitott fedett tér (féltetõ) kialakítása, mely
összeköti a fõépületet a mellékhelyiségekkel és a
tornateremmel, így biztosítva a tanulóknak az átjárást,
valamint a balesetveszélyes töredezett betonfelület
térkõvel való lerakása is a pályázat része.
A projekt keretében olyan játszóteret szeretnénk
biztosítani tanulóinknak, mely alkalmat ad a szabadidõ
(szünetek, napközi) hasznos eltöltésére.
Az SNI-s tanulókat utazó gyógypedagógusok látják
el, a fejlesztés során külön tanteremben lehetnek a
foglalkozások, melyet a terem funkciójának megfelelõen,
otthonossá, barátságossá szeretnénk tenni.
A projekt keretében a kis épületben található két
helyiséget és a folyosót rajz és technika szaktanteremmé
alakítanánk át. Egy kis szakmai mûhelyt

évfolyam, 7. szám
2017. szeptember 21.
Megjelenik 350 példányban

varázsolnánk a tanulóknak, ahol kedvükre
rajzolhatnának, festegethetnének és barkácsolhatnának.
Minden lehetõségük meglenne tehetségük
kibontakoztatására.
A pályázat részeként közel 5 millió Ft-ot költhetünk
eszközvásárlásra: a mindennapi testneveléshez
szükséges sporteszközök, a fejlesztõ szoba, valamint a
rajz-technika szaktanterem eszközeinek biztosítására,
tárolásra alkalmas szekrények, könyvespolcok, valamint
a természettudományos tárgyak oktatását segítõ
eszközök beszerzésére.
Dani Gáborné intézményvezetõ

Majsi óvoda Hírei

Szeptember
1-jével
megkezdõdött az óvodában is az
új nevelési év. Fájó szívvel, mégis
büszkén kísértük le volt
nagycsoportosainkat az iskolai
tanévnyitóra, ahol megkezdik
majd
elsõosztályos
tanulmányaikat.
Örömmel és szeretettel vártuk vissza az óvodás
gyermekeinket és fogadtuk új kiscsoportosainkat. A
gyermekek boldogan vették birtokukba ismét az óvoda
helységeit és udvarát. Az elsõ hetek a viszontlátás
örömével, az óvodai életbe való visszaszokással és a nyári
élmények mesélésével teltek. Új kiscsoportosaink is
szépen beilleszkedtek már a csoport mindennapi életébe.
Szeptember 4-ével az óvoda épületében megkezdte
mûködését a mini bölcsõdei csoport is, amelynek
létszáma folyamatosan bõvül. December végéig 7
gyermek fog a mini bölcsõdébe járni. Csemetéink
kíváncsian és örömmel fedezték fel, a számukra
gyönyörûen berendezett csoportszobát és játékait, a
részükre kialakított udvaron is felszabadultan játszanak.
Szívesen járnak a bölcsõdébe, beszoktatásuk
zökkenõmentesen zajlik.
Véleményünk szerint a mini bölcsõde beindítása a
község fejlõdése szempontjából is pozitív változást
jelentett. A szülõk is örömmel és megelégedéssel
fogadták.
Hálásan köszönjük a képviselõ-testület tagjainak és
a polgármester asszonynak a segítséget és támogatást,
hogy lehetõvé tették a mini bölcsõde kialakítását.
Ágh Attiláné, intézményvezetõ

