A KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolájának bemutatása

A KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolája nyolc évfolyamos köznevelési intézmény, a
csaknem 1600 lakosú település egyetlen általános iskolája. Bár az első tantermek 1928-ban
épültek, a későbbiekben folyamatosan bővült, korszerűsödött az intézmény.

Jelenleg Tiszaszőlős Község Önkormányzata jóvoltából egy sikeres pályázat eredményeként
mindkét szárnyon tetőcsere, a tornatermi szárnyon nyílászáró csere és hőszigetelés történik.
Valamint sor kerül a meglévő mosdó korszerűsítésére, bővítésére és az alsósok épületrészében
egy új vizesblokk kialakítására is.
A községben kevés a munkalehetőség, magas a munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, de az
ingázók aránya is. Jelentős a szociálisan hátrányos helyzetű családok száma, számottevő a
településen a roma kisebbség létszáma.
Az említett tényezők miatt a 2016-2017-es tanév végén az iskolában a tanulólétszám 105 fő
volt, sajnos csökkenő tendenciát mutat. Az iskolában emiatt az 2017-2018-as tanévben az 1.2. évfolyamon és a 3.-4. évfolyamon csak összevont osztály indulhat. A többi évfolyamon
egy-egy osztály található.
A nevelőtestületet jelenleg 14 pedagógus alkotja, közülük három kolléga GYES-en, GYEDen van. A tantestület teherbírása, munkafegyelme példaértékű. A kollégák nevelő - oktató
munkájukban rendszeresen alkalmazzák a korszerű módszereket és oktatástechnikai
eszközöket, nagy gondot fordítanak a tanulói személyiség fejlesztésére. Jó kapcsolatot
ápolnak a település valamennyi intézményével, a tanulók szüleivel is, hiszen közös cél: olyan

gyermekeket neveljünk, akik megállják a helyüket a középiskolákban és a felnőtt társadalom
hasznos tagjaivá válnak.
Az iskola számtalan értéke között kiemelkednek a tanulói tehetségeket bemutató Alapítványi
rendezvények, a nemzeti- és egyéb ünnepek alkalmával gyermekeink által bemutatott
színvonalas

műsorok.
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felkészítésekben is, amelyeken tanulóink helytállása, sikerei büszkeséggel töltenek el
bennünket.
A pedagógusok változatos szabadidős programok, színházlátogatások, táborozási lehetőségek,
kirándulások biztosításával gondoskodnak az ismeretszerzés sokoldalú támogatásáról. A
tehetséges tanulók ismereteinek gyarapítására szakkörök, a lemaradók megsegítésére
felzárkóztató foglalkozások nyújtanak lehetőséget.
Családias intézményi légkör, gondozott, tiszta környezet, korszerű eszközök, módszerek
alkalmazása, egyéni bánásmód biztosítása ad lehetőséget tanulóinknak, hogy saját
képességeiknek megfelelő eredményeket érjenek el iskolánk falai között.
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