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A fejlesztés tárgyát képező ingatlan a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda.
A projektben az Óvodai nevelés fejlesztése a cél. A projekt megvalósítási helyszíne a Szerb Országos
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan, a Battonya, Hunyadi u. 50. (hrsz.:2890) szám alatti leendő
óvodai udvar.
A projektben kapacitásbővítést nem tervezünk, a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánjuk javítani az
óvodai feladat-ellátás szakmai és infrastrukturális színvonalát. Jelenleg az Óvodában a férőhelyek
száma 45 fő, beíratott gyermekek száma 41 fő.
A támogatással megvalósuló fejlesztéssel erősíteni kívánjuk az esélyegyenlőség elvét, szem előtt tartva
a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentését, az egészséges intézményi
környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek kialakításával kívánjuk biztosítani a
minőségi neveléshez való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A beiratkozások közeledtével, a szülők
számára fontos szempont az oktatási-nevelési intézmény biztonságos és rendezett környezete, és a
gyermekük fejlődését szolgáló, megfelelő számú és minőségű eszköz megléte. A mindennapi szabad
mozgás nélkülözhetetlen az óvodai életben. A gyermekek mozgásigényeinek kielégítését és fejlesztését
a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek szolgálják.
A jelenlegi játszóudvart az óvodások és iskolások közösen használják, mivel a Szerb Országos
Önkormányzat tulajdonába került az intézmény melletti szomszédos telek, lehetőség nyílt a Battonya,
Hunyadi u. 50 (hrsz: 2890) telek hátsó udvarán egy külön óvodai udvar kialakítására. Így a két korosztály
(óvodások és iskolások) elkülöníthetőek a két korosztály eltérő igényei, mozgáskultúrája,
biztonságigénye külön biztosítható.
Az udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása, zöldfelület-fejlesztése, növelése, fizikai aktivitásra építő
programok infrastrukturális hátterének kialakítása tervezett. A jelenlegi közös iskolai – óvodai
játszóudvarról az óvodásokat kiszolgáló meglévő játszótéri elemek áttelepítésre kerülnének az új
játszóudvarra, továbbá a kivitelezés keretében új játszótéri elemek beszerzése, telepítése, szükséges
ütéscsillapítás kialakítása, zöldfelület rendezése, kerítések építése és egyéb kapcsolódó fejlesztések
valósulnak meg.
Olyan óvodai feltételrendszer kialakítására törekszünk, ahol a nevelés és gondozás a gyermek
személyiségfejlődése, társadalmi beilleszkedése, sikeres élethosszig tartó tanulása és későbbi
foglalkoztathatósága szempontjából alapvető jelentőségű. A projekt célja a település népességmegtartó
képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése. A projekt
megvalósításával erősíteni kívánjuk a nők munkaerő-piaci részvételének növelését azáltal, hogy a
gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrát és pedagógiai környezetet, az
egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas színvonalon biztosítjuk.
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