Domokos Pál Péter
Általános Iskola
1119 Budapest
Sopron út 50.

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

2021/2022-es tanévben:
Családjuk élete mérföldkőhöz érkezik jövő szeptemberben, amikor gyermekük megkezdi a 2021/2022-es tanévben
általános iskolai tanulmányait.
Köszönjük, hogy érdeklődnek iskolánk iránt!

1. a

tanítók
olvasás – írás
angol - német
néptánc
hittan / erkölcstan
jégkorong

Bencze Anikó, Polák Jánosné (Hajni néni)
Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer
mindkét nyelv félévtől szakköri formában
órarendbe építve
bibliamagyarázat / etika
a testnevelési órák keretein belül - térítésmentes

1. b

tanítók
olvasás – írás
angol - német
néptánc
hittan / erkölcstan
dráma
ének

Czapáry Katalin, Ignácz Krisztina
Játékház (Meixner) „hangoztató- elemző-összetevő” módszer
mindkét nyelv félévtől szakköri formában
órarendbe építve
bibliamagyarázat / etika
szakköri formában
emelt ének oktatás

l. c

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

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

A Domokos Pál Péter Általános Iskola tanítói szeretnének minden segítséget megadni, hogy könnyen tudjanak
tájékozódni az intézményben folyó magas színvonalú oktatásról.
Ebben az évben a hagyományos őszi nyílt magyar- és matematikaórákat otthonról, kényelmesen a zárt youtube
csatornán tekinthették meg.
A koronavírus miatt az idén elmarad az óvodából az iskolába átvezető programunk. Önöket viszont szeretnénk
00

tájékoztatni iskolánk életéről, ezért 2021. március 10-én, szerdán 16 -kor (jó idő esetén) az
iskola Bánát utcai bejáratánál lévő kapun keresztül bejutva, az iskola udvarán tartunk rövid tájékoztatást
(távolságtartással, maszk használatával). Ide nem kell regisztrálni, mindenkit várunk sok szeretettel. Aki nem tud
erre személyesen eljönni, az 2021. február 22-én hétfőn 1600-kor tartandó online tájékoztatóra regisztrálhat.
Kérjük, hogy a felveteli@dppiskola.hu címre küldjenek levelet, ha az online szülői értekezletre szeretnének
jelentkezni.
A meghívót a jelentkezéskor megadott email címre küldjük.
A hivatalos beiratkozás 2021. április 15-16-án lesz, az e-KRÉTA felületén.
Kérjük, hogy az előzetes regisztrációs adatlapot a felveteli@dppiskola.hu címre 2021. 02.26-ig elküldeni, vagy az
iskola titkárságára beadni szíveskedjen.
Kérdéseikkel kérjük, keressék kollégáinkat a felveteli@dppiskola.hu címen.
Iskolánk életéről a www.dppiskola.hu oldalon, az EZ TÖRTÉNT, GALÉRIA, ISKOLÁNKRÓL,
ÖKO SAROK linkeken találnak információt
Budapest, 2021. január 24.
E-mail cím: info@domokossuli.ujbuda.hu
Honlap: www.dppiskola. Hu
Telefon: 06-1- 204-1201

Iskolavezetőség

