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Iskolánk Fe-
rencvárosban, 
a József Atti-
la- lakótele-
pen található, 
amely a fővá-
ros egyik leg-
szebb, legna-

gyobb zöld felülettel rendelkező 
területe jó megközelíthetőség-
gel, közlekedési feltételekkel. 

Kapuit 1961-ben nyitotta meg, 
bár a neve és a profilja több-
ször változott, a mindenkori 
tantestület törekvése a minő-
ségi munkára, új utakat kereső 
és kipróbáló tevékenységekre 

nuláshoz anyanyelvi lektorunk 
is hozzájárul. Több tanulónk 
képes 8. osztály végén ered-
ményes európai B2-es nyelv-
vizsgát tenni. Fontos célunk, 
hogy a két tannyelvű program 
szerint haladó tanulók az álta-
lános iskola végére rendelkez-
zenek olyan kommunikáció-
képes nyelvtudással, amellyel 
képesek ismeretszerzésre angol 
nyelven is.
   A Kőrösi vonzerejét növeli a 
gondosan kialakított pedagógi-
ai program, amelyben megha-
tározott célunk, hogy minden 
diákunk képességének megfe-
lelő szinten sajátítsa el a tan-

mindig jellemző 
maradt. 
I n t é z m é n y ü n k 
nyolc évfolyamos 
általános iskola, 
évfolyamonként 
egy angol két tany-
nyelvű és egy nyel-
vi orientációs osz-
tállyal. 
Ez utóbbiban is 
angol nyelvet tanulnak a gyere-
kek heti 5 órában. 
A kéttannyelvű képzést 2001-
ben kezdtük, így nagy tapasz-
talattal rendelkezünk. Első 
osztálytól kezdve heti 5 órá-
ban bontott csoportban angol 

nyelvet, ill. al-
sóban a készség-
tantárgyakat, 5-6.
évfolyamon a ter-
mészetismeretet, 
7-8évfolyamon a 
biológiát és a tör-
ténelmet részben 
angol nyelven ta-
nítjuk. Az ered-
ményes nyelvta-
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anyagot, a megfelelő kommu-
nikációt. 
Olyan iskoláért dolgozunk, 
ahol felkeltjük a gyerekek ér-
deklődését, önálló tanulásra, 
gondolkodásra neveljük őket, 
megtaláljuk erősségeiket, ahol 
barátaik vannak, számíthatnak 
a pedagógusok segítségére, 
ahol jól érzik magukat.
Tantestületünk hatékonyan 

és lelkesen tud együttműködni 
a kitűzött közös célok érdeké-
ben. Változatos programokkal 
igyekszünk a gyerekek iskolai 
életét színesíteni, s a közösségi 
érzést erősíteni.
  Nagy hangsúlyt fektetünk a te-
hetségek felfedezésére, gondo-
zására, az eredményes pályaori-
entációra.   Fontos törekvésünk, 
hogy a tanulási nehézségekkel 
küzdő, hátrányos helyzetű ta-
nítványaink fejlődését is se-
gítsük. Kiemelt célunk, hogy 
a digitális világ eszköztárával 
és változatos, innovatív mód-
szerekkel tanítsuk, fejlesszük 
a gyerekeket. Mindennapjaink 
része az IKT eszközök és kü-
lönböző web2-es alkalmazások 
használata a tanórákon, a taní-
tás kiegészítéseként és a kom-
munikációban.
Az országos kompetenciamé-

rések, a verse-
n y e r e d m é n y e k 
és az iskolai ta-
nulmányi átlag 
hűen tükrözik a 
színvonalas okta-
tómunkát. Diákja-
ink középiskolá-
ban is megtartják 
eredményeiket , 
visszajárnak hoz-
zánk.
Szép sportudvarunk, játszóte-
rünk, madárbarát kertünk van. 
Délutánonként többféle szak-
köri és sportolási lehetőséget 
biztosítunk diákjainknak. Nyári 
táborokat, sítábort, néhány osz-
tályban erdei iskolát szervez-
nek pedagógusaink.
Hisszük, hogy gyermekeink 
legjobban pozitív, egymásra 
figyelő, elfogadó és támogató 
környezetben tudnak fejlődni, 
ahol a szülők és a tanárok egy-
más partnerei a nevelésben, ok-
tatásban. 
A szülői közösség aktívan 
támogatja az iskolánk pe-
dagógiai munkáját, véle-
ményükkel, ötleteikkel, 
rendezvényeken való ak-
tív részvétellel kapcsolód-
nak be az iskolai életbe. 
Az alapítvány önkéntes 

támogatásával hozzájárulnak 
az iskolai élet színvonalának 
emeléséhez.
Minden érdeklődőt biztatunk, 
ha szeretne jobban megismer-
kedni iskolánkkal, kövesse fi-
gyelemmel honlapunkat 
(www.korosikettannyelvu.hu), 
ahol februártól közzé teszünk 
minden leendő elsősökre vonat-
kozó információt ( iskola és ta-
nítók bemutatása, regisztrációs 
link személyes ismerkedéshez, 
segítség az elektronikus beirat-
kozáshoz, körzethatárunk).
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