
  

 

 

 

 

                        „Jó dolog KŐRÖSIS diáknak lenni!”  

A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
a Jubileum tér és a Nagy Imre körút magas házai között található. A 2014-ben teljesen fel-

újított, modern iskola harminc tantermében jelenleg 550 diák tanul. Gyermekbarát tanter-

mekben, korszerű digitális eszközök segítségével, tanulást támogató, barátságos környezet-

ben és elhivatott, tapasztalt pedagógusok által sajátíthatják el tanítványaink az ismereteket, 

fejleszthetik sokrétűen képességeiket, élhetnek tartalmas diákéveket. 

 

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy minden gyer-

mek eljusson saját képességeinek a csúcsára, 

tehetségét több irányban is kibontakoztat-

hassa, szilárd alapismereteket szerezzen, 

és biztos alapkészségeket sajátítson el. 

Kiemelt feladatnak tartjuk tanulóink 

felkészítését az eredményes továbbta-

nulásra. A nagy tornaterem, a sportud-

var és a tánctermek kitűnő teret adnak 

a mozgásnak. Iskolánk bázisintézmé-

nye a kosárlabdázásnak. Az idén 44 

éves iskolánk gyermekbarát, minőség-

biztosított intézmény, ahol eredményes 

pedagógiai munka zajlik, amit bizonyít az is, 

hogy a városi és a vidéki középiskolákban is 

szívesen látják végzett tanítványainkat. 

- összeszokott, tapasztalt, felelős nevelői közösség 

- tanulást támogató, modern tárgyi környezet 

- diákok számára követhető minta- és értékrend 

- gyermekbarát közösség 

- összetett, sokszínű iskola  

- művészeti tevékenységek pártolása 

- sport- és egészségbarát ökoiskola 

- tehetségfejlesztő kiváló tehetségpont 

- kiváló eredményességgel versenyeztető iskola 

- változatos gyermekprogramok helyszíne 

- szervezett diákközösség  

- rengeteg iskolán kívüli program határon belül 

és határon túl (kirándulások, erdei iskola, 

táborozások, fellépések, helyi és vendégszereplések) 
 

Alsó tagozaton biztosítjuk az óvoda és az iskola közötti átmenet fokozatosságát, kialakítjuk, 

fejlesztjük a közösséget és a szülőkkel való együttműködést. A tanításban alkalmazzuk a 

dráma- és élménypedagógia módszerét és a tapasztalati alapú tanulást, differenciálással 

segítjük a tanulás hatékonyságát. A felső tagozaton élünk a nívócsoportos és az emelt óra-

számú csoportokra épülő oktatási formákkal. Angol nyelvi alapozó oktatásunk már az első 

évfolyamtól elkezdődik, felső tagozaton emelt és alap óraszámú csoportokban folytatódik. 

A hatékony felzárkóztató és gyermekvédelmi munkánknak köszönhetően nincsen lemorzso-

lódás, minden gyermek tovább tanulhat a számára megfelelő középiskolában.  
 

Két tanszakon folyik a táncművészeti képzés: a balett 

és a néptánc igényes elsajátítása mellett a növendékek szép 

színpadi élményekhez jutnak, így lesznek a mozgásmű-

vészet értői és kedvelői. Fellépéseik itthon és a hatá-

rainkon túl is élményszámba mennek, elismerést vál-

tanak ki a szakemberekben és a kívülállókban egy-

aránt. Iskolai rendezvényeinken kiváló 

nevelői hatással vannak a teljes 

közösségre, ápolva kulturális 

örökségünket, saját hagyomá-

nyainkat is. A zene és a tánc  

együtt kiváló fejlesztő hatást  

gyakorol a tanulók képessé- 

geire, egyéniségükre.  

 

Bemutatóink az iskolában: 

2023. február 15-én 16.30-tól és március 23-án 16.30-tól. Várjuk Önöket! 

Honlapunkon folyamatosan tájékozódhatnak, keressenek minket! 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Címünk: 5000 Szolnok,  

Nagy Imre krt. 20. 

Tel.: 56-422-702 

E-mail: 

korosisuliszolnok@gmail.com  

Honlap:  

www.korosisuli.hu 


