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A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Nikla Község Önkormányzata 2017. október 20. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település óvodai és bölcsődei
ellátásának fejlesztése érdekében.
2015. szeptember 1. napjától Nikla Községi Önkormányzat saját fenntartásban üzemelteti az óvodát. Csömend Községi
Önkormányzat az óvodai nevelésre vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kötött Nikla Községi Önkormányzattal. A
gyereklétszám emelkedése és a törvényi változásoknak való megfelelés alapján az új átszervezés utáni, önkormányzati
fenntartásba vett intézmény 2015.09.01-től ismét kétcsoportos óvodaként működik. A személyi feltétel a törvényi előírásoknak
a harmadik óvodapedagógus munkába állásával felelt meg. Két csoporttal ugyan alacsonyabb a kihasználtsági mutató, de az
óvodába járó gyermekek számát és összetételét figyelembe véve, a minőségi, eredményesebb munka érdekében szükséges
ez a dolgozói létszám, különösen az egyéni gondoskodásra, bánásmódra és kiemelt egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek
magas száma miatt.
Az óvodai férőhelyek száma 40, jelenleg 36 gyerek jár óvodába.
Ezen feladatok megfelelő szintű ellátásához szükségessé vált az épület mielőbbi felújítása, különös tekintettel a nyílászárókra,
a párkányok felújítására, a bejárati terasz burkolatának cseréjére, a feljáró rendbetételére, a kandeláberek és a kerítés
javítására. Az udvari játékok sem felelnek meg az előírt követelményeknek. A fák elöregedtek, a baleset veszély elhárítása
érdekében szükségessé vált kivágásuk, illetve új fák telepítésével folyamatos cseréjük. A falusias, csendes, nyugodt, tiszta
levegőjű környezet lehetőséget teremt arra, hogy az óvodások a faluban fellelhető értékeket és a határában elterülő természeti
kincseket felfedezzék és megismerjék. a közvetlen mikro és makro környezet lehetőséget ad az emberi kapcsolatok szoros,
szinte családias ápolására. Az intézmény tálaló konyhával rendelkezik, a napi háromszori étkezést a fenntartó konyhát
üzemeltető intézménnyel kötött szerződés által, a szállítás mindenkori megszervezésével biztosítja. Az intézmény tárgyi
felszereltsége alkalmas arra, hogy a gyerekeket felkészítse az iskolára, csökkentse a szociokulturális hátrányokat, felfedezze
a tehetségeket és gyerekközpontú, igazi élményekkel teli óvodai életet biztosítson.
A Niklai Mézengúz Óvoda felújítása során az alábbi feladatokat látta el a Molnárép Kft., mint a kivitelezéssel megbízott cég:
az utcáról a gazdasági bejárathoz új szilárd utat alakítottak ki. A személykaputól 5%-os rámpa készült a főbejáratig. A főbejárat
és előlépcső felett új előtető épült. A főbejáraton keresztül rögtön az egyik csoport öltözőjébe jutunk. Innen nyitjuk a bejáratot,
a szomszédos, északi oldali többfunkciós teremből leválasztott, újonnan kialakításra kerülő akadálymentes wc-be. Megmaradt
a 2 db csoportszoba, a hozzájuk tartozó wc-vel, a melegítő konyha a mosogatókkal, valamint a kazánház, raktárak,
személyzeti öltöző.
A külső pincelejárat megmaradt, a kültéri játékok tárolójaként működik. A külső területen az utcai bejárat és az épület között
a járdákat és a külső világítást teljesen felújították. Az északkeleti toldalékról a félnyeregtetőt elbontották, új fafödém és
kontyolt fiatető került kialakításra, mely a fő épületre és 2 db új oszlopra terhel. A fő épület tetőszerkezete rendben van, itt
tetőhéjalást kellett cserélni.
A felújítás mellett csoportszobai eszközök, fektetők, bútorok, játékok, használati cikkek, mint pl. lepedő, ágynemű, szelektív
hulladékgyűjtő, kerültek beszerzésre, és az udvari telepített játékokkal is bővült, szépült az óvoda.
A projekt a rendelkezésre álló forrásból, határidőre megvalósult.
A projekt befejezési határideje: 2019. április 30.

