Domokos Pál Péter
Általános Iskola
1119 Budapest
Sopron út 50.
DOMOKOS

Tisztelt Szülők!
A XI. kerület Sopron út 50. szám alatti
Domokos Pál Péter Általános Iskola
az alábbi első osztályos programokat indítja a

2022/2023-as tanévben:
Családjuk élete mérföldkőhöz érkezik jövő szeptemberben, amikor gyermekük megkezdi a 2022/2023-es tanévben
általános iskolai tanulmányait.
Köszönjük, hogy érdeklődnek iskolánk iránt!

1. a

tanítók
olvasás – írás
angol - német
néptánc
hittan / etika
ének

Schackné Jankovits Júlia, Lövei Zsuzsanna
Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer
mindkét nyelv félévtől szakköri formában
órarendbe építve
bibliamagyarázat / etika
emelt ének oktatás

1. b

tanítók
olvasás – írás
angol - német
néptánc
hittan / etika
korcsolya

Csomós Katalin, Koltai Andrea
Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer
mindkét nyelv félévtől szakköri formában
órarendbe építve
bibliamagyarázat / etika
a testnevelési órák keretein belül - térítésmentes

l. c

tanítók
olvasás – írás
angol - német
néptánc
hittan / etika
matematika

Gibizer Zsófia, Tóth Ágnes
Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer
mindkét nyelv félévtől szakköri formában
órarendbe építve
bibliamagyarázat / etika
emelt szinten, Sakkpalota program (Polgár Judit)

Azok a szülők, akik az őszi nyílt órákat iskolánk privát Youtube csatornáján nem tudták megnézni, ők a
beiskolazas@dppiskola.hu címen jelezzék ezt február 23-ig. Ezt követően február végéig tájékoztatjuk Önöket emailen az órák online elérhetőségéről. (Ezek az ősszel felvett órák újbóli megtekintése.)
Az online megtekintés feltétele a következő:
1. Szükséges egy gmail-es e-mail cím. Aki nem rendelkezik gmail fiókkal, annak létre kell hozni egy gmail-es email címet. Ez egy nagyon egyszerű, kb. 3 kattintásos folyamat, amivel az órarészletek megtekinthetők.
2. A beiskolazas@dppiskola.hu e-mail címre egy levélben kell regisztrálni 2022. február 23-ig.
Kötelező adatok:
- szülő neve
- gyermek neve (aki jövőre iskolás lesz)
- pontos e-mail cím
3. A regisztráció folyamán megküldött e-mail címek részére küldünk majd egy linket, amit megnyitva lejátszhatják
a tanórákat.
4. A nyílt órákat iskolánk privát Youtube csatornáján tekinthetik meg.

Kérdéseikkel kérjük, keressék kollégáinkat a beiskolazas@dppiskola.hu címen.
Iskolánk életéről a www.dppiskola.hu oldalon, az EZ TÖRTÉNT, GALÉRIA, ISKOLÁNKRÓL,
ÖKO SAROK linkeken találnak információt
Budapest, 2022. február
E-mail cím: titkarsag@domokos.dbtk.hu
Honlap: www.dppiskola. hu
Telefon: 06-1- 204-1201

Iskolavezetőség

