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„Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan 
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti ét-
vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett 
munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy 
megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy 
segítse megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”    
            (Szent-Györgyi Albert) 
 

Kedves Szülők, Leendő Elsősök! 
 

Engedjék meg, hogy ezzel a kis ismertetővel most 
bemutatkozzunk. 

 

A megújult Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Szolnokon a Jubileum tér és a Nagy Imre körút 
magas házai között található.  
 
Harminchét évvel ezelőtt adták át a diákoknak ezt a 
tágas, általános iskolai épületet. Azóta több ezren 
sajátították el itt az írás, olvasás, számolás tudományát, 
a művészet szeretetét. Iskolánk nyertese volt az ÉAOP-
4.1.1 A-12 jelű iskolafelújítási pályázatnak. Ennek 
köszönhető, hogy a 2014/2015-ös tanévre egy megújult, 
szép, modern, korszerűen felszerelt, biztonságos iskola-
épületbe visszaköltözve folytathatjuk oktató-nevelő 
munkánkat.  

A Kőrösi iskola 30 tantermében jelenleg 
740 diák tanul, 28 osztályban, 20 
napközis, illetve tanulószobás csoportban. 
Korszerűen felszerelt szaktantermek, 
digitális és interaktív táblás tantermek, 

szertárak, könyvtár, informatikaterem, tornaterem, 
táncterem és jelmeztár, színpad, ebédlő, valamint büfé 
teszi hasznossá, érdekessé, otthonossá a mindennapi 
munkát.  
Iskolánk nagyon keresett, minőségbiztosított intézmény, 
ahol eredményes pedagógiai munka zajlik, amit 
bizonyít az is, hogy a város középiskoláiba szívesen 
várják és látják tanulóinkat. 
  
Pedagógiai programunk célja, hogy minden gyermek 
eljusson saját képességeinek a csúcsára, tehetségét 
több irányban is kipróbálhassa, kibontakoztathassa, 
szilárd alapismereteket szerezzen, és biztos alap-
készségeket sajátítson el. Kiemelt feladatnak tartjuk 
tanulóink felkészítését az eredményes továbbtanulásra. 
 

A lelkiismeretes, szakszerű pedagógiai 
munka eredménye, hogy iskolánk 
továbbra is népszerű a leendő elsős 
szülők körében. Az induló első 
osztályainkban a szótagoló olvasás-

tanítás módszerét választottuk a kompetenciaalapú 
oktatást is támogatva. Az alsó tagozaton elsőtől a 
negyedik osztály végéig általában ugyanazok a 
pedagógusok tanítják a gyerekeket a „nagyfelmenő 
rendszerben”, amely segíti az óvoda–iskola közötti 
váltást: biztonságot, kiegyensúlyozottságot nyújt az 
iskolába újként belépőknek.  
 

Angol nyelvi emelt szintű tanuló-
csoportjaink 1987-től működnek nagy 
sikerrel, városszerte elismerten. Idegen 
nyelvi verseny- és felvételi eredmé-

nyeink igazolják a terület sikerességét, népszerűségét. Az 
emelt szinten tanulóinknak a jelenlegi rendszerben 
harmadik osztályban heti 2, negyedik osztálytól heti 5 óra a 
tanítási idő. Emellett folytatjuk a hagyományos alapszintű 
angolnyelv-oktatást, amelyet már az 1. évfolyamon 
elkezdünk. Nyelvoktatásunk eredményeképpen a leg-

tehetségesebb diákjaink nyelvvizsgát tehetnek, felvételt nyer-
nek a két tanítási nyelvű speciális angol nyelvi gimnáziumi 
vagy szakközép-iskolai osztályokba, csoportokba.. 

 
A matematika tantárgy nívócsoportos 
oktatását már több osztályban végeztük a 
hagyományos szerkezet mellett. Az ered-
mények igazolják ennek a bontásnak a 
hasznosságát, fejlesztő hatását. A különböző 

szintű tanulmányi versenyeken gyermekeink kiemelkedően 
szerepelnek, a megyei és országos versenyekre továbbjutó 
tanulóink gyakran végeznek kiváló, dobogós helyeken. A 
tantárgyat eredményei, sikerei a népszerűségi listán is 
előkelő helyre emelik. A felvételi vizsgákon tanulóink 
országos átlag felett, eredményesen szerepelnek, többen 
választják azokat az osztályokat, ahol a matematikával 
kiemelten is foglalkozhatnak. 
 

A magyar és történelem tantárgyak 
tanítása során a kiemelten fontosnak 
tekintjük a korszerű ismeretanyag köz-
vetítését, a képességek fejlesztését, 
miközben figyelembe vesszük tanulóink 
egyéni adottságait, képességeit, sajátos-

ságait is. Tanórákon és tanórán kívül is nagy gondot 
fordítunk a viselkedéskultúrára, az erkölcsi nevelésre, 
valamint a kommunikációs képesség fejlesztésére. Fokoza-
tosan építjük be tanórai tevékenységünkbe a dráma-
pedagógia által nyújtott lehetőségeket. Szerepet vállalunk a 
tehetséggondozásban, a továbbtanulásra való felkészí-
tésben. Eredményeinket bizonyítja a speciális gimná-
ziumokba, szakirányú középiskolákba való magas 
beiskolázási arány. Felkészítjük gyermekeinket különféle 
helyi, megyei és országos szintű versenyekre, melyeken 
nagyon sikeresen szerepelnek. Büszkék vagyunk rájuk! 
 

Könyvtárunk  az iskola egyik leg-
otthonosabb, leglátogatottabb helye, 
sokféle lehetőséget biztosít a tanulásra, 
az önművelésre. Közel tizenhétezer 
dokumentum közül válogathatnak a 

tanulók és a nevelők. Rendszeres a könyvtárhasználati 
ismeretek oktatása is. Könyvtári órák keretében az egyes 
tantárgyak műveltséganyagai újszerű módon épülnek be 



tanulóink ismereteibe, készségszinten használják, al-
kalmazzák a könyvtár által biztosított lehetőségeket. 
Délutánonként klubkönyvtári jelleggel működik, 
illetve filmklub is tevékenykedik a falai között. 
Számítógépes játékokra is van lehetőség, továbbá a 
diákoknak módjában áll zenét hallgatni és videózni is. 

 
Az informatikát  a felső tagozaton 
gyakorlatközpontúan oktatjuk. Iskolánk-
ban a csoportbontás eredményeként az 
„egy gép – egy tanuló” elven tanítjuk a 
tárgyat. Gépparkunk hálózatban mű-

ködik, és tanulóink az internet adta lehetőségeket is 
kihasználhatják. Igyekszünk megvalósítani azt a célt, 
hogy végzős tanulóink a számítógépet további életük-
ben már mindennapi eszközként, praktikusan és 
felelősen használják.  
 

A technika tantárgy keretében korszerű, 
a mindennapokban használható ház-
tartás-technikai ismereteket és a hozzá 
kapcsolódó gyakorlatot is elsajátíttatjuk 
tanulóinkkal. Több éve már gazdál-
kodási ismereteket is oktatunk a 

felsőbb évfolyamokon. A manuális tevékenykedtetés is 
fontos része a fejlesztő munkának, hiszen a napi 
gyakorlatban alkalmazhatóak ezek az ismeretek, 
praktikus tudások. 

 
A természetismereti tárgyakat tanító 
kollégák nagy gondot fordítanak a ter-
mészettudományos gondolkodásmód ki-
alakítására, a nagyobb tudás igényére, az 
egyéni képességek fejlesztésére. Kiemelt 

feladatuknak tekintik a környezet megbecsülését, 
védel-mét, szeretetét. Iskolánk hagyományos 
környezet-védelmi rendezvényei a jeles napok: állatok 
világnapja, a víz világnapja, a Föld napja, erdei iskolai 
és az egészséges életmód programjai. Tanulóink 
ismereteiket kirándulásokon, táborokban és erdei 
iskolákban tovább bővíthetik. Változatos 
programokkal, környezetünk szépítésével, virágosí-
tásával hívjuk fel tanulóink figyelmét a környezeti 
értékek megóvására, védelmére, szeretetére. 
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A délutáni sportfoglalkozásokat a K
atlétika
vívás
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tanulóink is 
egyéb 
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   Hagyományteremtő, közösségformáló 
szerepe van a Kőrösi-hétnek, a Mátyás 
Tudósai-versenynek kiállításainknak, ün-
nepségeinknek, diák- és sportnapjaink-

nak, iskolarádiónknak és iskolaújságunknak, ének-
karunknak. Minden évben elvisszük felsős tanulóinkat 
színházi, opera- és balett-előadásokra. Az ének-zenét 
szerető gyerekek felsős kórusban szerepelhetnek.  
Intézményünkben további művészeti iskolák is 
űködnek tehetséges tanulóinknak: táncművészet – 

balett és néptánc tanszak (saját), rajz- és képző-
űvészet, dráma (külső iskola által). 

Nagy hangsúlyt kap a gyerekek egész-
séges életre nevelése. Már évtizedek óta 
heti öt órában biztosítunk mozgás-
lehetőséget a diákjainknak, melyben 
úszásórák is szerepelhetnek. Minden diák 
részt vehet tömegsport-foglalkozásokon. 

A délutáni sportfoglalkozásokat a Kőrösi DSE szervezi: 
atlétika-, kosárlabda-, röplabda-, asztalitenisz-, floorball-, 
vívás-, aerobic- és labdarúgó-edzéseken sportolhatnak 
tanulóink. Diákjaink eredményesen szerepelnek a 
diákolimpiai és tömegsport-versenyeken. Orvosi javaslat 

pján biztosítjuk a gyerekek számára a gyógy-
testnevelés-foglalkozásokat. Az osztályfőnöki órák 
keretében célirányosan is foglalkozunk tanulóink szemé-
lyiségfejlesztésével, valamint bűn- és drogmegelőzéssel 
is. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése már hosszú évek óta zajlik, gyógy- és fej-
lesztőpedagógus, logopédus, iskolapszichológus segíti a 
felzárkózásukat, melyhez a tárgyi feltételeink is adottak. 

Napközi otthonunkba minden tanulót 
szeretettel várunk 6. osztályig. A hetedik 
és nyolcadik osztályosoknak is biztosítjuk 
tanuló-szobán a felügyelet melletti 
tanulást, felkészülést. A nem napközis 

tanulóink is igénybe vehetik a menzás étkezést, a délutáni 
egyéb foglalkozásokat. Alsó tagozaton egy osztály egy 
napközis csoportot alkot, melyet felsőben is igyekszünk 
megtartani. Kiemelt feladatunk a tanulással kapcsolatos 
munkakészségek, képességek akarati és jellembeli 
tulajdonságok fejlesztése, erősítése, a helyes tanulási 

technikák 
sokrétűek, színes 
lis, játék, mozgás, m
fejlesztő foglalkozások. Ezek igazodnak a tanulók igényei
hez, életkori sajátosságaihoz. Az iskola szü
17 óráig gondoskodik a tanulók felügyel
ve az eredményes és bi
figyelünk arra, hogy a gyer
a szabad leveg
versenyeket, játszóházaka
 

két-három órában a 
alapjaival ismerkedhetnek meg a tanulók, kiegészít
tantárgyként
tanulására is lehet
élményt adók.
utánpótlását
 

szervezetek munkájában
 

biztosítva a mindennapi tevékenységekhez. 
Adószáma: 19220165
 

Művészeti képzésünket támogatja a 
Egyesület 
 

További kérdéseikre szívesen válaszolunk az alábbi címen:
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Tel./fax: 
E-mail: korosi1@chello.hu
Honlapunk címe

 

Érdekl

 kialakítása. A szabadidős tevékenységek 
űek, színes választékot nyújtanak: szakkörök, manuá-

, játék, mozgás, művészeti tevékenységek, személyiség-
ő foglalkozások. Ezek igazodnak a tanulók igényei-

hez, életkori sajátosságaihoz. Az iskola szükség esetén 7-től 
17 óráig gondoskodik a tanulók felügyeletéről, ezzel is segít-
ve az eredményes és biztonságos tanulást. Időbeosztásunkban 
figyelünk arra, hogy a gyerekek minél többet tartózkodjanak 

szabad levegőn. A kötetlen időben játékos vetélkedőket, 
ket, játszóházakat is szervezünk.  

Az alapfokú művészetoktatás lehetősé-
get nyújt a tanulók mozgásműveltségé-
nek, mozgáskultúrájának, fizikai álló-
képességének, ügyességének, ritmus-, tér- 
és formaérzékelésének fejlesztésére. Heti 

három órában a klasszikus balett vagy a néptánc 
alapjaival ismerkedhetnek meg a tanulók, kiegészítő 
tantárgyként kreatív gyermektánc és modern kortárstánc 
tanulására is lehetőség nyílik. Szerepléseik művészi értékűek, 
élményt adók. Néptáncosaink a Tisza Tánc-együttes 
utánpótlását is jelentik. 

Iskolánkban hatékonyan működik a 
diákönkormányzat, melynek 2. évfolya-
mos kortól tagjai a gyerekek. A szabadidős 
programok szervezésén túl tanulóink jogait 
képviselik, részt vesznek a városi gyermek-

szervezetek munkájában, programjaiban is. 

A Mi Iskolánkért Alapítvány  iskolánk 
pedagógiai munkájának aktív segítője, általa 
támogatjuk a tehetséggondozást, a 
versenyeket, iskolai programjainkat, illetve 
jutalmazást vagy éppen eszköz-fejlesztést is 

biztosítva a mindennapi tevékenységekhez.  
Adószáma: 19220165-2-16 

űvészeti képzésünket támogatja a Corvinka Néptánc 
 is. 

bi kérdéseikre szívesen válaszolunk az alábbi címen: 
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Tel./fax: 56/422-702 

korosi1@chello.hu 
unk címe: www.korosisuli.hu 

Érdeklődő és megtisztelő figyelmét köszönjük! 


