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Kedves gyerekek! Ez egy színező nektek, a leendő iskolá-
soknak, akik rövidesen áthajóznak betűország tengerén.



A 2022 - 2023-as tanévben
kéttannyelvű német nemzetiségi

vagy
német nemzetiségi nyelvoktató

vagy
általános tantervű angol nyelvoktató

osztályokba várjuk a leendő 
első osztályosokat.

Az első osztályok tanítói:
• Erdős Adrienn    

• Nick Anita

• Szilágyi Ildikó 

•    Uriné Váradi Ágnes 

Kérjük látogassanak el honlapunkra:

www.temisk.hu

•  ahol bepillanthatnak iskolánk életébe

•  ahol bemutatkoznak leendő tanítóink

Mit kínálunk leendő tanulóinknak?

Gyermekközpontú nevelést 
Biztos alapkészségek elsajátítását
P írás-olvasás Meixner módszerrel           
P matematika bontott csoportban

Színvonalas nyelvoktatást
P  az angolos osztályban második nyelvként  

5. osztálytól német nyelv
P  német nemzetiségi nyelvoktató program  

(5 nyelvóra + 1 népismeret óra)
P  a nemzetiségi oktatásban 4. osztálytól második  

nyelv az angol szakköri keretben
P DSD nyelvvizsga lehetőség
P  iskolánk részt vesz az Erasmus+ programban, mely-

nek keretében oktatóink és diákjaink külföldi tovább-
képzéseken, iskolalátogatásokon vehetnek részt 

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

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  nemzetiségi táncoktatás, szabadidős programok, 

táborok
P diákönkormányzat által szervezett programok

Kedves Szülők!
Az iskolakezdés új kihívásokkal teli időszakot 
jelent gyermeknek, felnőttnek egyaránt, de a 
változás lehet örömmel és várakozással teli, 
ha megalapozott döntés előzi meg.

Minden szülő szeretné, ha gyermeke a 
legjobb iskolába kerülne, ahol képességei-
nek megfelelően fejlesztik, követhető érték-
rend szerint nevelik, egyéniségét elfogadva 
szeretik. Fontos, hogy diákként jókedvűen, 
kiegyensúlyozottan, segítő és elfogadó kör-
nyezetben élje meg mindennapjait. Korszerű 
ismeretekkel felvértezett, művelt, egészséges, 
az életben boldogulni tudó emberré váljék.

 Bízunk abban, hogy a mi iskolánkban 
mindez megvalósulhat. Szakmai felkészültsé-
günk, elkötelezettségünk a biztosítéka annak, 
hogy a gyermekek számára a nálunk eltöltött 
évek tartalmasak, élménydúsak legyenek, a 
továbblépéshez tudásban és emberségben 
szilárd alapokat biztosítsanak. 

Az iskola tantestülete

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!)


