
 

 

 

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 

 

 

2023/2024-es tanévben 
 

 

 

Családjuk élete mérföldkőhöz érkezik jövő szeptemberben, amikor gyermekük megkezdi a 2023/2024-es tanévben általános 

iskolai tanulmányait. 
 

Köszönjük, hogy érdeklődnek iskolánk iránt! 
 

1. a 

 

tanítók 

 

Monostoriné Ambrózi Ágnes / Telbiszné Náday Márta  

olvasás – írás Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer 

angol - német mindkét nyelv félévtől szakköri formában 

néptánc órarendbe építve 

hittan / etika bibliamagyarázat 

ének emelt ének oktatás / furulyaoktatás 

 

   
 

 

1. b/1 
hoki 

(fél osztály) 

 

 

 

 

 

l. b/2 
sakkpalota 
(fél osztály) 

 

tanítók Timárné Kis Csilla / Kukucska Lívia 

olvasás – írás Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer 

angol - német mindkét nyelv félévtől szakköri formában 

néptánc órarendbe építve 

hittan / etika 

korcsolya 

bibliamagyarázat / etika  

a testnevelési órák keretein belül – térítésmentes 

 

 

 

olvasás – írás Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer 

angol - német mindkét nyelv félévtől szakköri formában 

néptánc órarendbe építve 

hittan / etika bibliamagyarázat / etika 

matematika Sakkpalota – Polgár Judit programja 
 

A Domokos Pál Péter Általános Iskola tanítói szeretnének minden segítséget megadni, hogy könnyen tudjanak tájékozódni 

az intézményben folyó magas színvonalú nevelő / oktató munkáról. 
 

Ezért ebben az évben a hagyományos őszi nyílt magyar- és matematika órákat otthonról, kényelmesen, időt spórolva 

tekinthetik meg. 
 

Részvételi szándékukat a beiskolazas@dppiskola.hu címre legyenek szívesek elküldeni 2022. december 4-ig. 
 

A nyílt órákat iskolánk privát Youtube csatornáján tekinthetik meg. 

A felvételeket 2022. december 8-tól 2022. december 13-ig tudják megnézni. 

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 e-mail 

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. december 4-ig. 

Kötelező adatok: 

- szülő neve 

- gyermek neve (aki jövőre iskolás lesz) 

- pontos e-mail cím 
 

3. A regisztráció folyamán megküldött e-mail címekre küldünk majd egy linket, amelyet megnyitva lejátszhatják a 

tanórákat.  

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. november 

E-mail cím: titkarsag@domokos.dbtk.hu 

Honlap: www.dppiskola. hu 

Telefon: 06-1- 204-1201 

 Iskolavezetőség 
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