
 

  
  

Kedves Szülők, Leendő Elsősök! 
 

Engedjék meg, hogy ezzel a kis 

ismertetővel bemutassuk iskolánkat. 
 

A nemrég felújított Szolnoki Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola a Jubileum tér és a Nagy 

Imre körút magas házai között található.  
 

Iskolánk modern, 

tágas, barátságos, 

jól megépített és 

szépen felújított 

intézmény. Itt 

jól érzik 

magukat a 

kicsik és a 

nagyok 

egyaránt, sőt 

még a 

felnőttek is. 

A mai kor 

elvárásainak 

megfelelően 

biztonságos, 

teljesen 

akadálymente-sített az 

épületünk.   
 

Iskolánk harminc 

tantermében 

közel hétszáz 

gyermek ta-

nul jelenleg. 

Pedagógiai 

programunk 

célja, hogy 

minden gyer- mek 

eljusson saját 

képességeinek a csúcsára, 

tehetségét több irányban is kipróbálhassa, ki-

bontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerez-

zen, és biztos alapkészségeket sajátítson el. Kiemelt 

feladatunknak tartjuk tanulóink felkészítését az 

eredményes továbbtanulásra. 
 

 

Az induló első osztályainkban a 

szótagoló olvasástanítás mód-

szerét választottuk, amely beválását az élet 

igazolta. Az alsó tagozaton elsőtől a negyedik 

osztály végéig általában ugyanazok a pedagógusok 

tanítják a gyerekeket. Az élménypedagógia 

módszerével pedig segítjük az óvoda és iskola 

közötti sikeres váltást. 
 

A gyerekek a felső 

tagozaton együtt 

és csoportbon-

tásban is ta-

nulnak egy-egy 

tantárgyat, ezzel is 

segítjük a ké-

pességeik minél 

teljesebb és 

eredményesebb 

kibontakoztatását, 

a sikeresen és örömmel végzett munkát, a tanulást. 

Az angol nyelv kiemelt 

szintű oktatásának is-

kolánkban nagy ha-

gyománya van, tanít-

ványaink 1. osztálytól 

szívesen tanulják ezt a 

nyelvet. A 7.-től máso-

dik nyelvként a német 

tanulására van lehető-

ség. A már megszerzett 

nyelvtudás birtokában szívesen vesznek rész külföldi 

utakon, kirándulásokon felsős tanítványaink. 
 

A magyar és történelem tantárgyak tanítása során a 

kiemelten fontosnak tekintjük a korszerű ismere-

tanyag közvetítését, a képességek fejlesztését, mi-

közben figyelembe vesszük tanulóink egyéni adott-

ságait, képességeit. A tanórákon és azokon kívül is 

nagy gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, az 

erkölcsi nevelésre, továb-

bá a kommunikációs 

képesség fejleszté-

sére. Szerepet vál-

lalunk a tehetség-

gondozásban, a 

továbbtanulásra 

való eredményes 

felkészítésben is.  
 

A matematika tantárgyat 

több osztályban nívócsoportos oktatás keretében 

tanítjuk a hagyományos szerkezet mellett. Az 

eredményeink igazolják a szakmai munkánk 

színvonalát, hiszen tanítványaink kiemelkedően jól 

szerepelnek a különböző szintű megyei és országos 

tanulmányi versenyeken. A felvételi vizsgákon 

diákjaink az országos átlag felett szerepelnek, 

szívesen választják a középiskolák matematikai 

osztályait, a tehetséggondozó tagozatokat. 



Az informatikát a felső tagozaton gyakorlatköz-

pontúan oktatjuk. Géppar-

kunk hálózatban műkö-

dik, és tanulóink az 

internet adta lehetősé-

geket is kihasználhat-

ják. Igyekszünk meg-

valósítani azt a célt, 

hogy végzős tanulóink 

a számítógépet további 

életükben már mindennapi 

eszközként, és felelősséggel 

használják.  
 

Könyvtárunk az iskola egyik leg-

otthonosabb, leglátogatottabb helye, 

sokféle lehetőséget biztosít a tanú-

lásra, az önművelésre. Közel 17 ezer 

dokumentum közül válogathatnak a tanulók és a 

nevelők. Délutánonként klubkönyvtári jelleggel 

működik, az internet által sokféle információval 

gazdagodhatnak a könyvtárunk használói. 
 

A természetismereti tárgyakat tanító kollégák 

nagy gondot fordítanak a természettudományos 

gondolkodásmód kialakítására. Ökoiskolaként ki-

emelt feladatuknak tekintik a környezet 

megbecsülését, védelmét, szere-

tetét. Iskolánk 

környezetvé-

delmi rendez-

vényei a jeles 

napok: állatok 

világnapja, a 

Föld napja, a 

víz világnapja,  

erdei iskolai prog-

ramok, kirándulások, környezetszépítő és kör-

nyezetgazdagító ökoprogramok. 

Hagyományteremtő, közös-

ségformáló szerepe van a 

Mátyás Tudósai megyei 

tanulmányi verseny-

nek, kiállításainknak, 

ünnepségeinknek, 

diák- és sportnap-

jainknak is, Minden 

évben elvisszük felsős 

tanulóinkat színházi, 

opera- és balettelőadá-

sokra, művészeti találkozókra. 

Az ének-zenét szerető gyerekek a felsős kórusban is 

szívesen szerepelnek.  
 

Fontosnak tartjuk a gyerekek 

egészséges életre nevelését. Sokféle 

mozgáslehetőséget biztosítunk diák-

jainknak. A testnevelésórákon túl minden diák 

részt vehet tömegsport-foglalkozáson, melyeket a 

Kőrösi DSE szervez: atlétika-, kosárlabda-, vívás- és 

labdarúgó-edzéseken sportolhatnak tanulóink. 

Orvosi javaslatra bizto- sítjuk a 

gyerekeknek a gyógy-

testnevelést is. 

 

Az osztályfőnöki 

órákon is fog-

lalkozunk tanu-

lóink önismeret- 

és személyiség-

fejlesztésével. Is-

kolánkban a sajá-

tos nevelési igényű 

tanulók integrált okta-

tása-nevelése már hosszú évek óta 

eredményesen zajlik, gyógy- és fejlesztőpedagógus, 

logopédus, iskolapszichológus segíti a fel-zár-

kózásukat, melyhez a tárgyi feltételeink is adottak. 
 

Napközi otthonunkba minden tanulót szeretettel 

várunk 6. osztályig. A 7. és 8-osoknak is biztosítjuk 

tanulószobán a felügyelt felkészülést. A nem nap-

közis tanulóink igénybe vehetik a menzás étkezést, 

a délutáni foglalkozásokat. Alsó tagozaton egy 

osztály egy napközis csoportot alkot, melyet felső-

ben is igyekszünk az eredményesség miatt így 

megtartani.  
 

Az alapfokú művészet-

oktatásban résztvevők a 

balett vagy a néptánc 

alapjaival ismerkedhet-

nek meg. Szerepléseik művészi érté-

kűek, élményt adók. Tehetséges nép-

táncosaink a Tisza Táncegyüttes utánpótlását is 

jelentik, ill. táncművészeti középiskolában, később 

pedig felsőfokú iskolában tanulhatnak tovább. 
 

Iskolánkban hatékonyan működik a diákönkormány-

zat, melynek 2. évfolyamos kortól tagjai a gyerekek. 

A szabadidős programok szervezésén túl tanulóink 

jogait képviselik, részt vesznek a városi és országos 

gyermekszervezetek munkájában, programjaiban is. 
 

A Mi Iskolánkért Alapítvány általa támogatjuk a 

tehetséggondozást, a versenyeket, iskolai program-

jainkat, valamint a jutalmazásainkat is. 

Adószáma: 19220165-2-16 
 

Művészeti képzésünket támogatja a  

Corvinka Néptánc Egyesület is. 

Adószáma: 18820425-1-16 
 

További kérdéseikre szívesen válaszolunk 

az alábbi címen: 
 

5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Tel./fax: 56/422-702 

E-mail: korosisuliszolnok@gmail.com 

Honlapunk címe: www.korosisuli.hu 
 

Érdeklődő és megtisztelő figyelmét köszönjük! 

http://www.korosisuli.hu/

