


Iskolánk közel 700 tanuló közössége 
 24 osztályban nemzetiségi nyelvoktató program, 

 6 tanulócsoportban nemzetiségi kétnyelvű oktatás, 

 3 összevont csoportban sajátos nevelési igényű 
tanulók tanterve szerinti oktatás- nevelés 

 10 napközis csoport 

 

60 pedagógus 

4 pedagógiai  asszisztens 

2 ügyviteli és 11 technikai dolgozó 

            végzi munkáját a gyerekekért 

 

 





Gyermekközpontú   iskolát 



Biztos 

alapkészségek 

elsajátítását 

Írás – olvasás tanulása 

   Meixner féle módszerrel 

 

Matematika oktatás bontott csoportban 

 

Egyénre szabott tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Nagy Katalin  

 

          Óvári Zsolt Uriné  

Váradi Ágnes 

Vereckeiné 

Györkei Katalin 



Színvonalas nyelvoktatást  

NÉMET 

 

 

Nemzetiségi nyelvoktató program 
Német nyelv és irodalom 5 óra 

Nemzetiségi népismeret  1 óra 

Nemzetiségi kéttannyelvű oktatás 
Német nyelv és irodalom 5 óra 

Nemzetiségi népismeret 1 óra 

és a tantárgyak fele német nyelven 

       (Alsóban:készségtárgyak és  

       3. osztálytól a környezetismeret is, 

       5.-től természetismeret, matematika  

       német nyelven) 

DSD 

nyelv 
vizsga 

Nyelvoktatás bontott csoportban 



eTwinning 

Színvonalas nyelvoktatást 
ANGOL 

Angol nyelv oktatása első osztálytól 

általános tantervű osztályban 

(felmenő rendszerben heti 2-3-4 órában) 

Második nyelvként német heti 2 óra 

Erasmus+ 

           Nemzetiségi oktatásban 

                       4. osztálytól  

második nyelvként angol,  heti 2 óra 

Nyelvoktatás bontott csoportban 



Informatikai  képzést 

Órarendi óraként 3. osztálytól 
Szakköri foglalkozások keretében 

•Programozás 
•Média 
•ECDL felkészítő  

 

ECDL 



 Fakultációk: 
magyar, matek 

 Tehetséggondozás 

 Előkészítők 

 Szakkörök 

 Versenyek  

 

 

   

 

Felkészítés a továbbtanulásra 



Művészeti 

nevelést 

 
 tánc 
 rajzszakkör 
 énekkar 
 kézműves 

foglalkozás 
 meseszakkör 
 drámaszakkör 

 



Aktív 

sportéletet 
•családi sportnap 
•„futasuli” 
•házibajnokság 
•atlétika 
•kézilabda 
•labdarúgás 
•úszás 
•sakk 
•tollaslabda 
•gyógytestnevelés 

 
 



Ünnepeket 

 

Hagyományokat 

 

Szabadidős    

 programokat 

Diáknapi  

      rendezvényeket 

 

Diákönkormányzati  

        programokat 



Márton nap 

   Farsang 

       Iskolai  

hagyományaink,  

rendezvényeink 

Ünnepélyeink 

Téltemetés  

Mikulásfalva 

Advent 

Október 23 

 

Március 15. 

Karácsony 



Sport - és  egészségnap 



Hagyományőrzés 



                       papírgyűjtés 

    zöldterületek  gondozása,  
    OKÖ-szakkör 
     túrák 

Természetvédelem 

                   természetvédelmi 
                          projektnap 

                  „Te-Szedd „ 
                 szemétszedés 



    Várjuk   elsőseinket! 

Tantárgyak Tantárgyak óraszámai 

1. évfolyam Nemzetiségi 
kéttannyelvű 

Nemzetiségi 
nyelvoktató 

Angol orientáció 

Magyar nyelv és 
irodalom 

7 7 7 

Német nyelv és 
irodalom 

5 5 5.osztálytól 

Nemzetiségi 
népismeret 

1 1 - 

Angol nyelv 4. osztálytól 4. osztálytól 2     (majd 3 ill. 4) 

Matematika 5 4 5 

Hit-és erkölcstan 1 1 1 

Környezetismeret 3. osztálytól 1 1 

Ének 1 1 1,5 

Rajz 1 1 1,5 

Technika 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 

Szeptemberben „beszoktatási időszak”  

Az elsősök  

„tanrendje” 



Órarendi órákat követően:  

napközis foglalkozások 16 óráig     

                                        - ügyelet 17 óráig 

Felkészülés a másnapi órákra 

játék, szabadidős foglalkozások, 

közös programok 

Amivel még segíteni tudjuk diákjainkat: 

logopédia 

fejlesztő foglalkozások  

iskolapszichológus 

 



Osztálytanítóink,  

akik várják  

leendő elsőseinket 

2017-2018 

  tanévben 

1.a osztály 
 

Óvári Zsolt 

Nagy Katalin 

1.b osztály 
 

     Uriné Váradi  

         Ágnes 

   Botzheim Barbara 

     1.c osztály 
 

Vereckeiné Györkei 

             Katalin 

  Rittling Adrienn 

Osztálytanítóink „nagyfelmenőben” (1-4.osztályig) tanítják osztályaikat 



  Iskolahívogató  



  Iskolahívogató  



Címünk: 2085 Pilisvörösvár 

               Templom tér 19 

Telefon: 26/ 333-459 

Email: igazgatosag.temisk@ invitel.hu 

Honlap: www.temisk.hu 

Viszontlátásra 


