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Az intézmény típusa: nappali rendszerű oktatás, alsó tagozat
Tiszaörsön 271 évre tekint vissza az oktatás, népoktatás története. Az elmúlt évszázadok alatt
folyamatosan bővült, átalakult az iskola épülete, mindig a tanulói létszámot és a lehetőségeket
figyelembe véve, egészen az utóbbi évekig. Tagintézményünk 2008-tól a tiszafüredi Kossuth
Lajos Gimnáziumhoz tartozik, több környékbeli iskolával együtt. A társulás időpontjában,
iskolánkban szakiskolai képzés, felső tagozaton oktatás-nevelés folyt, viszont a törvényi
változások, a finanszírozás, és nem utolsósorban a tanulói létszám csökkenése vezetett a
jelenlegi állapothoz. Jelenleg az alacsony tanulói létszám következtében összevont osztállyal
működünk.
Tantestületünk jelenlegi létszáma 3 fő. Tanító, informatika tanár, történelem, - informatika
műveltségterület, háztartásökonómia-életvitel tanári végzettségekkel rendelkezünk.
Pedagógiai programunk tartalmazza a sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos,
autista gyermekek integrációját is.
Tanulóink heterogén képességei és a minőségi oktatás mindenek feletti fontossága indokolja a
személyre szabott, egyéni bánásmód alkalmazását minden területen.
Alapfokú művészeti oktatás, hangszeres képzés helyben folyik a zeneiskola kihelyezett
tagozatán. Lehetőségeinkhez mérten tanulmányi, szavaló, mesemondó, képzőművészeti
versenyekre készítjük fel, kísérjük tanítványainkat. A községi rendezvények állandó
résztvevői vagyunk.
Tárgyi, dologi, infrastrukturális adottságaink a nevelés- oktatás céljának eléréséhez
kielégítőek. Minden csoport számára megfelelő méretű tanteremmel rendelkezünk, két
tanteremben interaktív tábla található, a mindennapos testnevelést saját tornatermünkben meg
tudjuk oldani, informatika szaktantermet rendeztünk be, hatalmas növényekben gazdag
udvaron, sportpályán játszhatnak tanulóink.
Kapcsolataink szülőkkel, civil szervezetekkel, a település más intézményeivel, szomszédos
községek iskoláival, aktív, szoros. Iskolánkba a szülők napi szinten megjelennek,
személyesen beszélhetjük meg az éppen aktuális kérdéseket. Ünnepségeinket,
rendezvényeinket lehetőségükhöz mérten segítik, támogatják. Hulladékgyűjtés, tanulmányi
kirándulás, községi ünnepségek, iskolai programok, Tavaszköszöntő szórakoztató műsoros
délután, „iskolába csalogató” leendő elsősök és szüleik látogatása, stb..
Egy olyan kis településen, mint Tiszaörs, az oktatási intézmény a falu életének szerves része.
Önkormányzatunk, a szülők jelentős része, ragaszkodnak az iskolánkhoz, elismerik nevelőoktató munkánkat, és a közösségben elért eredményeinket.

