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Iskolánk
Iskolánk közel 600 tanuló közössége

23 osztályban folyik nevelő-oktató munka

12 napközis csoport

58 pedagógus, 7 pedagógiai asszisztens



A mi iskolánk

iskolai tanulmányi átlag: 4,34
magatartás átlag: 4,46
kitűnő: 60 tanuló
jeles: 62 tanuló

továbbtanulás
gimnáziumban 40%
szakgimnáziumban 39%
szakképzésben 21%

nyelvvizsga
DSD vizsga: 12 tanuló
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Iskolánk

Iskolánk alapelve a gyermekközpontúság



Biztos 
alapkészségek 

elsajátítása

- írás és olvasás tanítása Meixner

módszerrel

- matematika oktatás bontott csoportban

- tehetséggondozás

- felzárkóztatás



Színvonalas 
nyelvoktatás

Német kéttanítási nyelvű nemzetiségi 
osztály:

- német nyelv (heti 5 óra)

- nemzetiségi népismeret (heti 1 óra)

- készségtárgyak, környezetismeret

német nyelven

- 4. osztálytól angol oktatás

- matematika- és a nyelvoktatás

csoportbontásban



Színvonalas 
nyelvoktatás

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály:

- német nyelv (heti 5 óra)

- nemzetiségi népismeret (heti 1 óra)

- 4. osztálytól angol oktatás

- matematika- és a nyelvoktatás

csoportbontásban



Színvonalas 
nyelvoktatás

Angol orientációs osztály

- angol nyelv (heti 2-3-4 óra)

- 4. osztálytól német oktatás

- matematika- és nyelvoktatás

csoportbontásban

Erasmus
+

eTwinning



Informatikai 
képzés

- 3. osztálytól
- szakköri foglalkozás:

• programozás
• robotika
• ECDL felkészítés
• Logiscool

ECDL



Művészeti
nevelés

- tánc
- rajzszakkör

- énekkar

- kézműves foglalkozás

- mese szakkör

- dráma foglalkozás



Felkészítés a 
továbbtanulásra

- fakultáció magyarból és matematikából

- tehetséggondozás

- nyelvvizsga előkészítés

- szakkörök

- versenyek



Testnevelés
és

sport

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

Családi sportnap



Közös élmények

- nemzeti és iskolai ünnepek

- hagyományőrzés

- szabadidős programok



Mozgalmas
diákélet

- Márton napi megvendégelés
- adventi készülődés és vásár
- Mikulásfalva
- Luca napi forgatag
- „angyalkázás”
- farsangolás
- diák napi rendezvénysorozat
- sport- és egészségnap



Mozgalmas
diákélet



Hagyományőrzés
Nemzetiségi

nap        
Nemzetiségi

nap        



Természetvédelem

• zöldterületek gondozása
• újrahasznosításra gyűjtjük: papír,  

kupak, elem, mobiltelefon, sütőolaj
• természetvédelmi projektnap
• ÖKO szakkör
• túrák a 

természetben



Nyári táborok
- barlangász

- kézműves

- csellengő

- vándortábor



Szeptembertől 
az iskolában

Leendő elsős osztályaink osztálytanítói:

1.a  Uriné Váradi Ágnes általános tagozat, 
angol nyelvi orientáció:

„Azért vagyok 
pedagógus, hogy a 
természetnek nyers 
gyémántját, szép 
vigyázattal, 
csendben csiszoljam 
kristályba!”

Németh László



Szeptembertől 
az iskolában

Leendő elsős osztályaink osztálytanítói:

1.b  Szilágyi Ildikó német nemzetiségi
nyelvoktató osztály:

„Az a szép a 
tanulásban, hogy 
senki sem veheti el 
tőled.”

B.B. King



Szeptembertől 
az iskolában

Leendő elsős osztályaink osztálytanítói:

1.d   Erdős Adrienn német kétnyelvű
nemzetiségi osztály:

„Nem érzed munkának 
a munkát, ha szereted, 
ami a hivatásod.”

Vörös Eszter Anna



Szeptembertől 
az iskolában

Leendő elsős osztályaink osztálytanítói:

1.s külön nevelhető tanulók osztálya:

„Hiszek a szeretet 
pedagógiai 
eszközként történő 
használatában és
abban, hogy 
mindegyik gyermek 
kibontakozni, 
kivirágozni akar.”

Böjte Csaba



Szeretettel 
várunk 

Mindenkit!

Következő iskolahívogató: március 22.



Elérhetőségeink
Pilisvörösvári Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskola

Pilisvörösvár, Templom tér 19.

06-30/645-1040

www.temisk.hu

igazgatosag.temisk@gmail.com


