A tatai Kőkúti Általános Iskolát 1983-ban alapították, jelenleg 2 feladat ellátási helyen
működik. A 30 évvel ezelőtt a városvezetés nem titkolt célja volt, hogy az új iskola teremtse
meg az alapját a testnevelés és a sport területén az utánpótlás nevelésnek, a város és földrajzi
környezete által biztosított feltételek kihasználásával. Elvárásként határozta meg, hogy ezt
magas színvonalú nevelő-oktató munka keretében végezze, ellátva körzeti beiskolázás
feladatait is. Iskolánknak a város egész területéről, a járásból és járás környékéről is vannak
tanulói, nagy részük szociokulturális helyzete átlagosnak tekinthető. A tanulók nagy része jól
motivált, a szülők elvárásai magasak.
A tantestület kezdetektől vallotta:”…minden gyermek tehetséges valamiben, csak színteret
kell biztosítani, ahol kipróbálhatja magát…”
Ennek érdekében olyan évfolyamstruktúrát dolgoztunk ki, ahol minden tanulónknak
lehetőséget biztosítunk tanórai és tanórán kívüli, valamint szabadidős tevékenységek
keretében, hogy kipróbálja magát, megismerhesse saját képességeit és válasszon érdeklődése,
tehetsége szerint.
Iskolánkban alapítása óta évfolyamonként 1-1 osztály testnevelés szakosított tantervű
osztályként működik, 2007 óta Köznevelési Típusú Sportiskolai Módszertani Központ
rendszerben. A tagozat célja, hogy olyan egészséges, a sportot, a mozgást kedvelő és művelő
gyermekeket képezzen, akik értéknek tekintik a tudást.
1996-ban, szülői kezdeményezésre, a Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány támogatásával
teremtettük meg olyan osztályok indításának lehetőségét is, amelyek a hatékonyság érdekében
a tantárgyak széles körében biztosítják a csoportbontást a tanulóknak. Ezek a Minerva
osztályok.
2004-től évfolyamonként egy osztályunkban, informatikai eszközökkel kiemelten segítjük a
tantárgyi tanulást (Junior osztályok). A következő tanévtől ezekben az osztályokban, felmenő
rendszerben, kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, kihasználjuk a város adottságait ezen
a területen, civil környezetvédő szervezetek és az Önkormányzat támogatásával a hét egy
napját külső helyszínen tölthetik tanulóink,
Tagintézményünkben ének-zene tagozatos emelt szintű tanterv szerint tanulhatnak a
gyerekek.

2013-ban iskolánk elnyerte az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”címet.
2016-ban iskolánk ismételten elnyerte „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet.
2016-ben Európai Tehetségpont lettünk.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk rendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, mely
szükséges ahhoz, mintaként szolgálhassunk más intézmények számára. Jó gyakorlataink a
Kőkúti Általános Iskolában a teljes intézményre átfogóan jellemzők, komplexek, egymással
szoros együttműködésben valósulnak meg, de külön- külön is biztosítani tudják az érdeklődő
intézményeknek azt a mintát, melynek segítségével elindulhatnak az innováció útján.
A Kőkúti Általános Iskola nevelőtestülete innovatív. Szakmai fejlesztések területén
mérföldkőnek tekinthetők a következők:

1989

Értékközvetítő és

Az alternatív tantervi program megismerésével és

képességfejlesztő

bevezetésével évfolyamonként 1-1 osztályban olyan

programhoz csatlakozás

módszertani megújulás indult el, mely hozzásegítette a
tantestületet,hogy bátran keressen új utakat, saját
elképzeléseit valósítsa meg új, ajánlott tantárgyi
rendszerben. Az adaptáció lehetőségeit mutatta meg ez a
program, valamint ehhez szakmai-módszertani
képzéseket biztosított.

1989

Nyelvi - irodalmi és

Első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben az

kommunikációs

anyanyelv tanítását új program szerint kezdtük meg,

program bevezetése az

melyben hangsúlyos szerepet kapott az illem, a

anyanyelv tanításában

kommunikáció, a beszédművelés az irodalom és
nyelvtan tanítása mellett. Módszertani szempontból
ekkor ismerte meg és alkalmazta a tantestület a
differenciált tanulásirányítást, melyet minden tantárgy
tanítása során elkezdett alkalmazni.

2001

Helyi tantervek

Új, a szokásostól eltérő, szabadon tervezhető tantárgyak

kidolgozása

bevezetése: báb, színjátszás, furulya, sakk,
könyvtárismeret, honismeret, informatika

1992

Zrínyi Ilona

A tantestületi team-munka alapjainak lerakásával, az

matematikaverseny

iskola bekapcsolásával egy országos hálózatba, a PR

szervezése

tevékenység jelentőségének felismerésével, ez a verseny,
jelentős mérföldkövévé vált a szakmai fejlesztéseknek.

2005

Közép-dunántúli TIOK

Három megye (Komárom-Esztergom,Fejér és Veszprém

( Térségi Iskola és

megye)óvodái, általános és középiskolái közül 14-en,

Óvodafejlesztő

köztük a Kőkúti, a Komárom-Esztergom megyei

Központok

Pedagógiai Intézet vezetésével konzorciumban a

)konzorciumi tagsága

SuliNova által kifejlesztett kompetencia alapú
programcsomagokat tesztelték, értékelték. A kollégák
olyan továbbképzéseken vehettek részt, melyeken
megtapasztalhatták a sajátélményű tanulás jelentőségét,
eltérő szerveződési tanulásirányítási módokat
ismerhettek meg. A tapasztalatokat egész Dunántúl
területén népszerűsíthették a programot követő
intézményekben.

2007

Közoktatási típusú

Átfogó tantervi szabályozással működik a továbbiakban

sportiskolává válás

a testnevelés tagozat, egyben módszertani központként
működik a megyében.

2010,

Tehetséggondozó

A Szabad utat a tehetségnek(TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-

2012

pályázatok

0140) és a Szárnyaló képzelet(TÁMOP-3.4.4/B-11/20019) pályázatok anyagi fedezetét is megteremtették a
tehetséggondozás és hálózatfejlesztés munkájának

2010

Speciális fejlesztést

A különböző hátrányokkal bíró tanulók fejlesztésére

igénylő tanulók

munkacsoportot alakítottunk, képzett szakembereink

felzárkóztatása

vezetésével.
A tapasztalatszerzés jó lehetőségét biztosítja a Befogadó
Élet Tér Tatán (TÁMOP-3.4.2A-11/2-0004) című
konzorciumban megvalósuló pályázat.

2011

Infrastruktúra fejlesztés

Interaktív eszközök és új számítógép park segíti az
oktató-nevelő munkát, melyet a TIOP-1.1.1-07/1-2008-

0525-ös számú Informatikai infrastruktúra fejlesztése
Tata város iskoláiban című pályázat keretében kerültek
beszerzésre. Ezt követően több ilyen eszközt is
beszerzett az iskola más forrásokból.
2010-

Referencia iskolai

A tantestület célul tűzte ki, hogy bekapcsolódik a

12

fejlesztés

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
meghirdetett referencia intézményi hálózat kialakításába
azért, hogy sikeresen tudjon, a XXI. századi
kihívásoknak megfelelni, tapasztalatait, tudását képes
legyen átadni más intézmények számára is, szolgáltatóként .

Intézményünk alkalmas módszertani modellek bemutatására, népszerűsítésére:




Rendelkezünk a mentoráló intézményi szerepre való alkalmasság személyi és tárgyi
feltételeivel.
Tapasztalatainkat a hálózati együttműködésben szívesen osztjuk meg más
intézményekkel
Nyitott, innovatív pedagógus közösségünk nagy tapasztalatokkal rendelkezik, akik
belső szükségként vállalkoznak az új kihívásokra.

