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Szeretettel köszöntelek Benneteket, 
mint leendő első osztályosokat!

Nektek és szüleiteknek készítettük ezt a kis bemutatkozó levelet, 
hogy segítsünk az iskolaválasztásban, olvassátok el együtt!

Mi az, ami az iskolánkban vár rátok? 
Bejárjátok a betűk országát, izgalmas kalandozást tesztek a szá-

mok világában.  Együtt fedezitek fel a természet rejtelmeit, szépsé-
geit, és próbára tehetitek ügyességeteket, alkotóképességeteket rajz, 
technika, ének és testnevelés órákon. Nyelveket tanulhattok, ami le-
hetővé teszi számotokra, hogy érthetőbbé váljon a nagyvilág. 

Sokféle programot szervezünk, amelyből kedvetek szerint válogat-
hattok, és természetesen játékra is jut idő.

Remélem, jól érzitek majd magatokat iskolánk színes, barátságos 
világában, és sok új barátot találtok. 

Látogassatok el hozzánk a Templom Téri Általános Iskolába az is-
kolahívogató foglalkozásra, hogy megismerjük egymást!

Kívánok sikeres, eredményekben és élményekben gazdag, felejthe-
tetlen iskolás éveket!
	 	 	 	 Breierné Kalmár Éva

igazgató néni
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Kedves Gyerekek!



Kedves Szülők!
Az iskolakezdés új kihívásokkal teli időszakot je-
lent gyermeknek, felnőttnek egyaránt, de a válto-
zás lehet örömteli, várakozással teli, ha megala-
pozott döntés előzi meg.

Minden szülő szeretné, ha gyermeke a legjobb 
iskolába kerülne, ahol képességeinek megfelelően 
fejlesztik, követhető értékrend szerint nevelik, 
egyéniségét elfogadva szeretik. Fontos, hogy di-
ákként jókedvűen, kiegyensúlyozottan, segítő és 
elfogadó környezetben élje meg mindennapjait. 
Korszerű ismeretekkel felvértezett, művelt, egész-
séges, az életben boldogulni tudó emberré váljék.

 Bízom abban, hogy a mi iskolánkban mindez 
megvalósulhat. Pedagógusaink szakmai felké-
szültsége, elkötelezettsége a biztosítéka annak, 
hogy a gyermekek számára az iskolánkban eltöl-
tött évek tartalmasak, élménydúsak legyenek, a 
továbblépéshez tudásban és emberségben szilárd 
alapokat biztosítsanak. 

Breierné Kalmár Éva
         igazgató

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 

 F lakcímkártya, 

 F születési anyakönyvi kivonat, 

 F TAJ-kártya, 

 F adatlap a diákigazolványhoz 

 (Okmányirodában kell beszerezni!), 

 F beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok  

 (az iskolai honlapról letölthető!)

Mit kínálunk leendő tanulóinknak?
Gyermekközpontú nevelést 
Biztos alapkészségek elsajátítását
P írás-olvasás	Meixner	módszerrel											
P matematika	bontott	csoportban

Színvonalas nyelvoktatást
P  elsőtől	emelt	szintű	angol	nyelvoktatás	(felmenő	rendszerben	

emelkedő	óraszámban	2-3-4	óra)
P az	angolos	osztályban	második	nyelvkén	5.	osztálytól	német	nyelv
P  német	nemzetiségi	nyelvoktató	program		

(5	nyelvóra	+	1	népismeret	óra)
P a	nemzetiségi	oktatásban	4.	osztálytól	második	nyelv	az	angol
P nyelvvizsga	lehetőség

Egyénre szabott tehetséggondozást, felzárkóztatást
P szakkörök,	házi	és	iskolán	kívüli	versenyek
P egyéni	és	kiscsoportos	fejlesztés,	felzárkóztatás
P továbbtanulásra	felkészítő	fakultációk	

Informatikai képzést
P 3.	osztálytól	órarendi	órában
P szakköri	foglalkozások	keretében

Aktív sportéletet
P sportkörök,	úszás,	gyógytestnevelés,	kirándulások,	diákolimpia…

Tanórán kívüli foglalkozásokat
P  igény	szerint	ebéd,	napközi,	délutáni	foglalkozások,	változatos	

tanórán	kívüli	programok
Színes iskolai életet
P ünnepek,	hagyományok
P művészeti	nevelés,	táncoktatás,	szabadidős	programok,	táborok
P diákönkormányzat

Leendő elsős tanítók:
Osztálytanítók:

•   Nagy Andrea, 
•   Heider-Sebők Ágnes, 
•   Szőkéné Doktor Zsuzsanna, 
•   Murányiné Szedlák Anna

•   Marlok Fanni angol nyelv
•    Margittai-Menges Boglárka  

német nyelv
 

       
  
Iskolahívogató foglalkozás: 
ahol a leendő elsősök találkoznak a tanító 
nénikkel:

2020. március 14.  (szombat)
9 órakor

Szülők nyílt napja: 
amikor a leendő elsősök szüleit várjuk tanítási 
órákra:

2020. március 26. (csütörtök)
1. 2. 3. órarendi órák
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