
 Az iskolánk Szolnokon a Jubileum tér és 
a Nagy Imre körút magas házai között 
található. A 2014-ben teljesen fel-
újított, modern iskola 30 tantermé-
ben jelenleg 730 diák tanul. Kor-
szerűen felszerelt digitális táblás 
szaktermekben és osztálytermekben 

tanulnak a gyerekek. A nagy torna-
terem, a sportudvar és a tánctermek 

kitűnő teret adnak a mozgásnak. Minden 
olyan helyiség adott, amely az oktatás-nevelés alap-
jait kiválóan szolgálják. Iskolánk valóban gyermekbarát, minőségbiztosított 
intézmény, ahol eredményes pedagógiai munka zajlik, amit bizonyít az is, hogy a 
város középiskoláiban szívesen látják végzett tanulóinkat. 

Oktató-nevelő munkánkról: Pedagógiai progra-
munk célja, hogy minden gyermek eljusson sa-
ját képességeinek a csúcsára, tehetségét több 
irányban is kibontakoztathassa, szilárd alap-
ismereteket szerezzen, és biztos alapkészsé-
geket sajátítson el. Kiemelt feladatnak tartjuk 
tanulóink felkészítését az eredményes tovább-
tanulásra. Ennek érdekében alsó tagozaton nagy-

felmenő rendszerben foglalkozunk a gyermekekkel, 
biztosítjuk az óvoda és az iskola közötti átmenet 
fokozatosságát, majd hatékony és változatos oktatási 
módszerekkel, illetve csoportbontással és differen-
ciálással is igyekszünk növelni munkánk eredmé-
nyességét. A felső tagozaton élünk a nívócsoportos és 
az emelt óraszámú csoportokra épülő oktatási for-
mákkal. Angol nyelvi alapozó oktatásunk már az első 
évfolyamtól elkezdődik, felső tagozaton emelt és alap 
óraszámú csoportokban folytatódik. Második idegen 

nyelv tanulására a 6. évfolyamtól van lehetőség. A 
tehetséggondozás iskolánk egyik erőssége, kiemelten 

sokan és sokféle szaktárgyi és sportversenyben méretik meg 

magukat évről évre kiváló eredményességgel. A hatékony felzárkóztató és 
gyermekvédelmi munkánknak köszönhetően nincsen lemorzsolódás, minden 
gyermek továbbtanulhat a számára megfelelő középiskolában.  

Alapfokú művészetoktatásunkról: Iskolánkban két 
tanszakon folyik a táncművészeti képzés, ahol a 
balett, illetve a néptánc igényes elsajátításán keresz-
tül jutnak a növendékek szép színpadi élményekhez, 
így lesznek a mozgásművészet értői és kedvelői. 
Fellépéseik itthon és a határainkon túl is élmény-
számba mennek, elismerést aratnak szakemberekben 

és kívülállókban egyaránt. Iskolai rendezvényeink által 
kiváló nevelői hatással vannak a teljes közösségre, ápolva 

kulturális örökségünket, saját hagyományainkat is. 

A diákéletről:  Tanulóink iskolai életét, prog-
ramjainak egy részét maguk a diákok szer-
vezik, munkájukat a diákönkormányzat 
irányítja. Ezek az események színesítik a 
tanulás mindennapjait. Végzős és volt ta-
nítványaink nosztalgiával emlegetik az 
ünnepélyeinket, melyeken szerepléseikkel 
magukat és társaikat is gazdagíthatták, a 
bensőséges karácsonyi ünnepségeinket, a vidám 
sulibulikat, a DÖK-napos programjaink sokszínűségét, izgalmas kirándulá-
sainkat, a külföldi és hazai táborainkat, iskolai hagyományaink ápolását célzó 
rendezvényeinket. A nyolc év alatt szerzett tudás, a felhalmozott élmény és létre-
jött barátságok alapján mondhatják el tanítványaink, hogy: „Jó dolog KŐRÖSIS 
diáknak lenni!”  
Iskolabemutatás: 2016.03.19. - foglalkozás leendő elsősöknek és szüleiknek 

    2016.04.04.- tájékoztató leendő elsősök szüleinek 
 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Címünk: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt.20. 

Tel/fax.:56-422-702 
E-mail: korosisuliszolnok@gmail.com  

Honlap: www.korosisuli.hu 
 


