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Elsős és másodikos padok cseréje
Hosszú évek után végre befejeződött a tanulóbútorok cseréje. Az utolsó termekből is eltűntek
az összecsavarozott, régi típusú iskolapadok. Helyettük modern, élénk színű, könnyen
mozgatható, állítható magasságú székek és padok kerültek a tantermekbe. Ezáltal már a
legkisebbeknél is gyorsan, egyszerűen átalakítható a terem.

Ebédlőbővítés
A folyamatosan növekvő étkezőlétszám és a teljesen elöregedett ebédlőbútorzat szükségessé
tette az ebédlő felújítását. A gazdasági iroda átalakításával jelentősen tudtuk növelni az ebédlő
alapterületét, mely új festést, német nyelvű feliratokat, szép álmennyezetet, ledes világítást
kapott. A Pilisvörösvár Város Önkormányzatával közösen finanszírozott projektben felújítottuk
a melegítő konyhát is. A modern, XXI. századi környezetben, a színes, formatervezett bútorok
között élmény az iskolai menzán étkezni.

Tornatermi és udvari nyílászárók cseréje
Az épület közel húsz évvel ezelőtti nyílászáró cseréjekor kimaradtak a tornatermi ablakok és
az udvari kijárati ajtók. A befelé nyíló ajtókat a mai katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelő,
kifelé nyíló, pánikzáras ajtókra cseréltük. A tornaterembe, amely sokszor rendezvények
helyszínéül is szolgál, elektromosan nyitható ablakok és elektromos redőnyök kerültek, így a
helyiség jobb hőszigetelése, könnyebb szellőztethetősége és árnyékolása is megoldható lett.

Informatikai fejlesztés (Interaktív kijelzők, tabletek)

A „Z-generáció” igényeihez igazodó oktatás elképzelhetetlen a technikai eszközállomány
fejlesztése nélkül. Ezt szolgálta három új interaktív kijelző beszerzése, melyek projektor és
vezeték nélküli kivetítést tesznek lehetővé. A tanórákon a tanulók számára 36 db tablet áll
rendelkezésre, melyek oktatásba történő bevonásán a leglelkesebb, különböző szakos
tanárokból álló digitális munkacsoport dolgozik.

Iskolabővítési és udvar-felújítási tervek
Az intézmény a jelenlegi tanulólétszámát is nehezen tudja kiszolgálni. Az iskolabővítést a
tetőtér beépítésével, a lapostetős rész ráépítésével és egy földszinti aula kialakításával
képzeltük el. Ehhez kapcsolódik az iskolaudvar teljes felújításának terve. A 2019-es évben
elkészültek a koncepciótervek, illetve az udvar tekintetében a kiviteli terv is.

Mindezeket Magyarország Kormányának a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül
folyósított támogatásával tudtuk megvalósítani.
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