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A mi iskolánk 

Iskolánk közel 700 tanuló közössége 
22 osztályban német nemzetiségi tanterv 

ebből 6 tanulócsoportban nemzetiségi kétnyelvű 
oktatás 
      3 osztályban angol nyelv oktatás első osztálytól 
 
      3 összevont csoportban sajátos nevelési igényű 
tanulók tanterve szerinti oktatás- nevelés 
 
      10 napközis csoport 
 
63 pedagógus, 4 pedagógiai asszisztens 
2 ügyviteli és 11 technikai dolgozó végzi munkáját 
a gyerekekért 
 



A mi iskolánk 

 
 
 

 

iskolai tanulmányi átlag: 4,13 
magatartás: átlag: 4,22 
kitűnő: 124 tanuló (18,6%) 
jeles: 62 tanuló (9,2%) 
 
továbbtanulás 
gimnáziumban 40% 
szakgimnáziumban  39% 
szakképzésben 21% 
nyelvvizsga 
DSD német közép: 16 tanuló 
DSD német alap: 1 tanuló 
Angol középfok 2 tanuló 
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A mi iskolánk 

Iskolánk alapelve a gyermekközpontúság 



A mi iskolánk 
Jó kedvvel 

kezdjük a 

 tanévet 
 
Birtokba vettük az  

új sportudvart 



Biztos 
alapkészségek 
elsajátítása 

írás és olvasás tanulása  
Meixner Ildikó tankönyveiből 
 
matematika oktatás bontott csoportban 
 
tehetséggondozás 
 
felzárkóztatás 
 
 



Színvonalas 
nyelvoktatás 

Német nemzetiségi osztály: 

 
német  nyelv és irodalom heti 5 óra 
nemzetiségi népismeret heti 1 óra 
 
4. osztálytól második nyelvként angol 
oktatás heti 2 órában 
 
minden osztályban a nyelvoktatás 
bontott csoportokban folyik       
 
 
 



Színvonalas 
nyelvoktatás 

Angol nyelv oktatása  

  első osztálytól 

 
Az angol nyelvet oktató osztályban 
felmenő rendszerben növekvő  
óraszámban: 2-3-4 óra 
második nyelvként német heti 2 
órában 

Erasmus+ 

eTwinning 



Informatikai 
képzés 

órarendi óraként 3. osztálytól 
 
szakköri foglalkozás keretében: 
- programozás 
- média 
- ECDL felkészítés 

ECDL 



Felkészítés a 
továbbtanulásra 

fakultációk  
         magyarból és matematikából 
 
tehetséggondozás 
 
előkészítők 
 
szakkörök 
 
versenyek 
 



Művészeti 
nevelés 

tánc 
rajzszakkör 
énekkar 
kézműves foglalkozás 
mese szakkör 
dráma foglalkozás 



Testnevelés  
és  

sport 

családi sportnap,“futasuli” 
házi bajnokság, kézilabda 
labdarúgás, tollaslabda, sakk 
gyógytestnevelés 

  Családi sportnap 



Közös élmények 

nemzeti ünnepek 
iskolai ünnepek 
hagyományok 
szabadidős programok 



Mozgalmas 
diákélet 

Márton napi megvendégelés 
adventi készülődés és vásár 
Mikulásfalva 
Luca napi forgatag 
angyalkázás  
farsang kiszebáb égetéssel 
diák napi rendezvénysorozat 
sport- és egészségnap 



Hagyományőrzés 

    Nemzetiségi 
            nap         



Természetvédelem 

zöldterületek gondozása 
ÖKO szakkör 
túrák a természetben 
természetvédelmi projektnap 
papírgyűjtés 
“Te-Szedd” 
szemétszedés 



Nyári táborok 

Barlangász 
Kézműves 
Csellengő 



Szeptembertől 
az iskolában 

 Tanórán kívüli foglalkozások 

 
napközis foglalkozás 16 óráig 
ügyelet 17 óráig 
felkészülés a másnapi órákra 
játék és szabadidős foglalkozások 
közös programok 
logopédia 
fejlesztő pedagógusok 
iskola pszichológus 
 

Szeptembertől 
az iskolában 



Tantárgy 

 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Német nyelv és irodalom 

• Nemzetiségi népismeret 

• Angol nyelv 

• Matematika 

• Hit-és erkölcstan 

• Környezetismeret 

• Ének 

• Rajz 

• Technika 

• Testnevelés 

 

• korrepetálás 

 

 

Német nemzetiségi 

 

• 7 

• 5 

• 1 

• Negyedik osztálytól 

• 4 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• 1 

• 5 

 

• 1 

 

 

Angol nyelvi osztály 

 

• 7 

• Ötödik osztálytól 

 

• 2     felmenőben  3   ill.   4 

• 5 

• 1 

• 1 

• 1,5 

• 1,5 

• 1 

• 5 

 

• 1 
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Szeptembertől  
az iskolában 



Szeptembertől 
az iskolában 

 Elsős osztályaink osztálytanítói: 

 
1.a  Vidor Judit 
        angol nyelvi osztály 
 
1.b  Bárány Katalin 
        német nemzetiségi osztály 
 
1.d   Zsigmond Katalin 
         német nemzetiségi osztály 
           
 



Szeretettel 
várunk 

Mindenkit! 

 nyílt napjainkra 
 
A gyermekeket szüleikkel együtt 
március 9-én (szombaton) 
az Iskolahívogató foglalkozásokra. 
 
A leendő elsős tanítók délelőtti 
tanóráira a szülőket március 19-én 
(kedden) az első három tanórára. 
 
 



Elérhetőségeink 

 
 
 
cím: Pilisvörösvár, Templom tér 19. 
 
telefonszám: 06-30/645-1040 
 
honlap: temisk.hu 
 
mail: igazgatosag.temisk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


