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A Kossuth Lajos Általános Iskola nagy múltra tekint vissza. Tiszafüred szívében, jól
megközelíthetően, egy nagy parkkal övezve helyezkedik el, a régi, patinás, műemlék jellegű
épület, amely a szakmai alapdokumentum alapján 448 tanuló befogadására is alkalmas.
1915-ben készült el az építmény és polgári fiúiskolaként működött 1951-ig. Ezután 1968-ig
gimnáziumi oktatás folyt itt. 1968. augusztus 1-jétől az alapfokú oktatás „fellegvára” lett
Kossuth téri Általános Iskola néven. A Kossuth Lajos nevet 1991. március 15-én vette fel az
intézmény, és lett Kossuth Lajos Általános Iskola.
Végig kíséri az iskola életét az újszerű szervezeti formák korai, újító jellegű bevezetése, illetve
módszerek, eljárások alkalmazása: a matematika tagozat már 1970-től bevezetésre került; a
második idegen nyelv (angol) bevezetése 1977-től, majd a választható idegen nyelvi képzés
1989-től; a számítástechnika 1987-től; szorobán oktatás; erdei iskolák szervezése 1991-től.
2005. július 1-jétől komoly fordulat következett be az intézmény történetében. Az addig
önálló iskolából tagintézmény lett, a helyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola,
Általános Iskola és Kollégium tagintézménye, ahol 8 évfolyamon 16 osztályban folyt az
oktató – nevelő munka.

Iskolánk minden osztályában biztosított az egyénre szabott osztályszinten megvalósuló
tantárgyi korrepetálás, tehetséggondozás. Igyekszünk iskolánk minden tanulójának megadni
a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének megfelelően teljesítsen. A differenciált órai
munka mellett a különböző szakkörökön (Könyvmoly képző, Szitakötő, angol,) ill. tanulmányi
versenyekre (Zrínyi matematika, Bólyai csapatversenyek, Kenguru, Szorobán, Szavalóversenyek…) való felkészítésen teszünk a tehetséges diákjainkért. Különböző tanulmányi
pályázatokon is rendszeresen részt veszünk.
Iskolában meglévő hagyományaink, rendezvényeink melyek megrendezése az elmúlt
évtizedekben nagy mértekben hozzájárultak a „KisKossuth” arculatához: iskolapolgárrá
avatás, „ottalvós” és helyi erdei iskola megszervezése alsósoknak, bakancsos túrák a
felsősöknek, „Szépen – szóló” szépolvasó verseny megszervezése a járás általános iskoláinak,
Mesevetélkedő, karácsonyhoz, húsvéthoz kapcsolódó kézműves délutánok, Gergely-járás az
óvodákban, nyári táborok szervezése, Kossuth – napok, Színes hét, Színházlátogatások.
Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelésoktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben
neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.
A Kossuth Lajos Általános Iskolának nevelőtestületét magas szakmai végzettségű
pedagógusok alkotják. Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú
nevelést állítjuk. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy
életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag
elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.

