ÚJ BUDAI ALMA MATER ÁLTALÁNOS ISKOLA,

Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

Helyiségek

ÓVODA épület
Mennyiségi
Eszköz, felszerelés
mutató

Óvoda épület
Fektető tároló szekrény
Óvodai fektető (gyermeklétszám szerint 1)
Gyermekszék (gyermeklétszám szerint 1)

Fényvédő függöny (ablakonként, az ablak
lefedésére alkalmas méretben)
szőnyeg
Csoportszoba
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játéktartó szekrény és polc
könyvespolc
élősarok
szeméttartó
textiltároló és foglalkozási eszköztároló
szekrény
Abrosz (asztalonként 3)
Takaró (felnőtt és gyermeklétszám szerint 33)

Ágyneműhuzat, lepedő (gyermeklétszám
szerint 3-3)

gyermekasztal

különféle játékformák (mozgásos játékok,
gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építőkonstruáló játékok, szabályjátékok,
dramatizálás, bábozás, barkácsolás)
eszközei

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő,
mozgásigényt kielégítő eszközök
Játékok, játékeszközök

Ének, zene, énekes játékok eszközei

Az anyanyelv fejlesztésének, a
kommunikációs képességek fejlesztésének
eszközei

Értelmi képességeket (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás)
és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök

A természeti, ember, tárgyi környezet
megismerését elősegítő eszközök, anyagok

Munka jellegű tevékenységek eszközei

Magnetofon, CD lejátszó, hangfalak
A nevelőmunkát segítő
egyéb eszközök

Projektor
Vetítővászon
hangfalak
diavetítő

Elsősegélyláda
Gyógyszerszekrény
(zárható)
Tűzoltó készülékek
Takarítóeszközök (óvodánként, székhelyen
és telephelyen 1)

Takarítószer tároló

Öltözőrekesz, ruhatároló, fogas
(gyermeklétszám figyelembevételével)
Öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló
Gyermeköltöző

Öltözőpad (gyermeklétszám
figyelembevételével)

Gyermekmosdó, WC
helyiség

Törölköző tartó (gyermeklétszám
figyelembevételével)
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Falitükör (mosdókagylónként 1)

Rekeszes fali polc (gyermeklétszám
figyelembevételével)
Egyéni tisztálkodód szerek
Tisztálkodó felszerelések
fésűtartó (csoportonként 1)
Felnőtt mosdó, WC
helyiség

Törölköző (felnőtt és gyermeklétszám szerint
3-3)

Felnőtt zuhanyzó

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Mosó, vasaló, szárító
helyiség

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Felnőtt étkező, teakonyha

Konyhapult, mosogatógép

Tálaló mosogató

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Karbantartó műhely

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Ételhulladék tároló

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Tornaszoba, sportszertárral

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Logopédiai foglalkoztató

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Egyéni fejlesztő szoba

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Udvar

Biztosítható a kizárólagos használat az
óvoda részére és az Iskolával közös
használat, lsd. PP I. kötet

Intézményvezetői iroda

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Titkárság

Iskolával közös használat, lsd. PP I. kötet

Tanári/ Játszó és
könyvtárszoba

Szülői fogadásra, ünnepek megtartására
alkalmas helyiség és az Iskolával közös
használat, lsd. PP I. kötet

ISKOLA
"A" épület Fsz.

Öltöző fiú

Tanulók létszámát figyelembe véve ajtós
öltözőszekrény, öltözői pad

Öltöző lány

Tanulók létszámát figyelembe véve ajtós
öltözőszekrény, öltözői pad

Íróasztal
Szék
Tárgyalóasztal székekkel
Számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal
Titkársági, gazdasági iroda
Számítógépasztal és szék
Iratszekrény
Digitális adathordók részére szekrény
Fax
Telefon
Intézményvezetői iroda

Íróasztal
Szék

Tárgyalóasztal székekkel
Számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal
Számítógépasztal és szék
Iratszekrény
Digitális adathordók részére szekrény

Tanulói asztalok, székek (életkornak
megfelelőméretben)
Nevelői asztal, szék
Eszköztároló szekrény
Tanterem

Tábla
Szeméttároló, hulladék szelektálására is
alkalmas gyűjtőedények
Sötétítő függöny
Interaktív tábla
Projektor
Számítógép
Monitor
Tanulói asztalok, székek (életkornak
megfelelőméretben)
Nevelői asztal, szék

Tanterem

Eszköztartó szekrény
Tábla
Szeméttároló, hulladék szelektálására is
alkalmas gyűjtőedények
Sötétítő függöny
Számítógép
Monitor
Szennyes ruha tároló

Mosókonyha

Mosott ruha tároló
Mosógép

Vasaló + állvány
Szárító állvány
Takarítóeszközök (külön tárolóban)

Személyzeti öltöző

Technikai dolgozók létszámát figyelembe
véve ajtós öltözőszekrény

Öltöző

Tanulók létszámát figyelembe véve ajtós
öltözőszekrény, öltözői pad

Zárható orvosi tárolószekrény

Orvosi szoba elkülönítővel

Ágy
Íróasztal
Szék
Számítógép
Monitor
Kézmosó
Törölköző tartó
Fertőtlenítős kézmosó adagoló
Elsősegély láda

Tanulói WC helyiség

Személyzeti WC helyiség

WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak
számára felszerelve
Karbantartó műhely

Tanulói létszám figyelembevételével

Alkalmazotti létszám figyelembevételével a
mosdóban kialakítva

Tanulói létszám figyelembevételével a
mosdóban kialakítva
kerti munkaeszközök, szerszámok
tárolására is szolgál
Kislabda (5)

Tornaszoba sportszertárral

Labda (5)
Tornaszőnyeg (2)
Tornapad (2)
Zsámoly (2)

Bordásfal (2)
Mászókötél (2)
Gumikötél (5)
Ugrókötél (5)
Medicinlabda (5)
Stopper (1)
Kiegészítő tornakészlet (1)
Egyéni fejlesztést szolgáló speciális
tornafelszerelések
Tornatanári szoba

Tanári asztal és szék
Tanulók létszámát figyelembe véve asztalok
és székek
Tálalópult
Hűtőszekrény
Melegítőkonyhának kialakított rész

Ebédlő

Mosogatógép
Feketemosogató
Sima mosogató
Kézmosó
Szekrénysor
Raktárban
Pianínó
Ötvonalas tábla

Ételhulladék tároló

Zeneterem

C, vagy lemezlejátszó, magnetofon
Tárolópolcok
"A" épület I. emelet

Tanulói WC helyiség
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Tanulói létszám és nemek
figyelembevételével
Tábla + flipchart

Számítástechnikai terem
Számítógépasztal (tanulónként 1)

Számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal (tanulónként 1)

Informatikai szoftverek, programok (szükség
szerint)
Szkenner
Fiókos asztal és szék (pedagógus létszám
szerint 1)
Napló és folyóirat tartó
Könyvszekrény
Fénymásoló
Nevelőtestületi szoba

Számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal (tanulónként 1)
Számítógép asztal és szék
Ruhás szekrény, vagy fogasok
Tükör
Szervergép

Szerverszoba

Tanulói asztalok, székek (életkornak
megfelelőméretben)
Nevelői asztal, szék
Eszköztartó szekrény
Tanterem

Zeneterem
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Tábla
Szeméttároló, hulladék szelektálására is
alkalmas gyűjtőedények
Sötétítő függöny
Interaktív tábla
Projektor
Számítógép
Monitor
Pianínó
Ötvonalas tábla

CD, vagy lemezlejátszó, magnetofon
Tárolópolcok
zongoraszék
lábtartó zsámoly
párologtató
metronóm
tanári szék
állótükör
tanított hangszer –hangszerfajtánként 1
(tanári használatra)
tanulói használatra (tanulói létszám 30%-a)
hangszertartozékok (1 garnitúra évente –
húr, vonószőr, nád)
tükör 120x180 cm

Logopédiai foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba

logopédiai alapkészlet
"A" épület II. emelet
Tanulói WC helyiség
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Tanulói létszám és nemek
figyelembevételével

Vegyszerálló tanulói asztalok víz
csatlakozással (3 tanulónként 1)

Vegyszerálló mosogató (2 asztalonként 1)
Poroltó
Elsősegély doboz
Természettudományi
szaktanterem

Eszköz és vegyszerszekrény
Zárható méregszekrény (elhelyezés a
szertárban)

Eszközszállító tolókocsi (tantermenként 19
Törpe feszültségű csatlakozások
Interaktív tábla

elszívó berendezés
fali mosogató
Körasztalok, székek
Könyvtárosi asztal, szék
Szekrény, tároló
Tárolók, polcok, szabadpolcok
Létra a polcokhoz
Könyvtár és előadóterem

Számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal (tanulónként 1)
Televízió
CD lejátszó
Projektor
dobogó
alapvető színpadi világítástechnikai és
akusztikai berendezések
hangológép

Tanulói WC helyiség Fiú

Tanulói létszám figyelembevételével

Logopédiai foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba
Tanulói asztalok, székek (életkornak
megfelelőméretben)
Nevelői asztal, szék
Eszköztartó szekrény
Tanterem
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Zeneterem

2

Tábla
Szeméttároló, hulladék szelektálására is
alkalmas gyűjtőedények
Sötétítő függöny
Interaktív tábla
Projektor
Számítógép
Monitor
Pianínó

Ötvonalas tábla
CD, vagy lemezlejátszó, magnetofon
Tárolópolcok, szekrény
zongoraszék
lábzsámoly
kottatartó állvány
metronóm
tanári szék
álló tükör
tanított hangszer –hangszerfajtánként 1
(tanári használatra)
tanulói használatra (tanulói létszám 30%-a)
hangszertartozékok (1 garnitúra évente –
húr, vonószőr, nád)
párologtató
"Z" épület
mindazok a felszerelések, amelyek a
tornaszobában megtalálhatók
Kosárlabda palánk
Gyűrű
Mászórúd
Mászókötél
Bordásfal

Tornaterem

Magasugró állvány, léc
Tanulói asztalok, székek (életkornak
megfelelőméretben)
Nevelői asztal, szék
Tanterem
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Eszköztartó szekrény
Tábla
Szeméttároló
Sötétítő függöny
SMART tábla
Projektor
Számítógép
Monitor

Öltöző

2

Tanulók létszámát és nemét figyelembe véve
ajtós öltözőszekrény, öltözői pad

Zuhanyzó

2

Tanulók létszámát és nemét figyelembe véve
ajtós öltözőszekrény, öltözői pad

Tanulói WC helyiség
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Tanulói létszám és nemek
figyelembevételével
Fiókos asztal és szék (pedagógus létszám
szerint 1)
Napló és folyóirat tartó
Könyvszekrény
Fénymásoló

Nevelőtestületi szoba

Számítógép internet hozzáféréssel,
perifériákkal (tanulónként 1)
Számítógép asztal és szék
Ruhás szekrény, vagy fogasok
Tükör

Felnőtt mosdó, WC
helyiség
Felnőtt zuhanyzó
Tornaszertár

Törölköző (felnőtt és gyermeklétszám szerint
3-3)
1

Tanulók létszámát figyelembe véve ajtós
öltözőszekrény, öltözői pad

Folyosó

Biciklitároló
Udvar
Sportudvar

Tárolószekrények

1

mozgás tanterem

1

A és Z épület közötti fedett
átjáró folyosó

1

mindazok a felszerelések, amelyek a
tornaszobában megtalálhatók
bordásfal
tornaszőnyeg
öltözőpadok
tornapad

