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A versenyképes tudás megszerzését támogató intézményi infrastruktúra 
kialakítására a KTKT Közoktatási Intézmény soltvadkerti tagintézményében

Kedvezményezett neve:
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.)

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás a Dél Alföldi Operatív Program kiírása keretében 
2008. január hónapban pályázatot nyújtott be a soltvadkerti Bocskai utcai Iskola korszerűsítése 
érdekében.  „A versenyképes  tudás  megszerzését  támogató  intézményi  infrastruktúra 
kialakítására a KTKT Közoktatási Intézmény soltvadkerti tagintézményében” címen benyújtott 
pályázatunk kétfordulós eljáráson pozítív elbírálást kapott.
A beruházás  pénzügyi  fedezete  az  alábbiak  szerint  alakul:  a  támogatás  mértéke  88,92% 
(278.111.170 Ft), önerő mértéke 11,08% (34.647.830 Ft).

A  pályázatnak  köszönhetően  lehetővé  válik  egy  korszerű  iskola  kialakítása,  modern  és 
racionálisan kialakított tanulási környezet megteremtése, a versenyképes tudás elsajátításához 
szükséges eszközök biztosításával.

A pályázat célja az, hogy az intézmény a tanulók számára igényes környezetet és eszközöket 
biztosítson,  ahol  a  körülményeikből  adódó  hátrányaikat  enyhíthetik,  valamint  tehetségüket 
kibontakoztathatják  a  jól  képzett  pedagógusok  segítségével.  A fejlesztés  során  az  iskola  új 
szárnnyal bővül, mely 5 tantermet, tanári szobát, zsibongót, takarítóeszköz tárolót, kazánházat, 
akadálymentes mosdót és férfi-női mosdókat foglal magában. Továbbá az iskola meglévő 4 és 8 
tantermes épületszárnyaiban teljes körű fűtéskorszerűsítés valósul meg. 

A  diákok  számára  a  fejlesztés  eredménye  mindennapi  tapasztalatként  fog  jelentkezni:  a 
korszerű, bővített,  akadálymentesített  épület,  a természetes anyagokból készülő ergonomikus 
bútorok megteremtik a tanulás  egészséges feltételeit.  A fejlesztő és demonstrációs eszközök 
beszerzése  támogatják  a  versenyképes  tudáshoz  való  hozzáférést.  A megfelelően  kialakított 
termek, melyek sokoldalú felhasználását a variabilis bútorok biztosítják, a kompetencia alapú 
oktatás  oktatásszervezési  formáihoz  járulnak  hozzá,  valamint  méltó  helyet  nyújtanak  a 
tudásszerzés további útjaihoz is: szakkörökön és művészeti oktatáson keresztül.

A soltvadkerti iskola fejleszétse teljes mértékben hozzájárul a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 
Társulás jövőképének megvalósításához is:
♦ Az oktatás szakmai színvonal növekedni tud az infrastruktúra fejlesztésével együtt.
♦ A közoktatási szolgáltatás a településen racionálissá és gazdaságossá válik azzal, hogy egy 

épületbe kerül valamennyi  tanterem, továbbá biobrikett  tüzelésű kazánnal oldják meg az 
épület fűtését

♦ Sportolásra  alkalmas  helyiséget  is  érint  a  fejlesztés,  ezáltal  az  egészséges  életre  való 
nevelést segíti.
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♦ A fejlesztés  hosszú  távon  hozzájárul  a  kistérség  versenyképességének  fejlődéséhez,  a 
közoktatási paletta szélesedése Soltvadkerten pedig a népesség helybenmaradását segíti elő.

A fejlesztés során maximálisan figyelembe vettük a szülők,  gyermekek igényeit,  valamint a 
iskola  pedagógiai  programját,  amelynek  alappillére  az  egészséges  életmódra  és  a 
környezettudatos magatartásra történő nevelés.  Fontos,  hogy az átépítés ideje alatt  az iskola 
tevékenysége nem sérül, a fenntartó gondoskodik az iskolai nevelés zavartalanságáról.
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