
Kedves Szülők! 

 

Családjuk élete mérföldkőhöz érkezik jövő szeptemberben, amikor gyermekük megkezdi a 2020/2021-es 

tanévben általános iskolai tanulmányait. 

Köszönjük, hogy érdeklődnek iskolánk iránt! 

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

tudjanak tájékozódni az intézményben folyó magas színvonalú oktatásról. 

Ezért ebben az évben a már hagyományos tavaszi nyílt magyar- és matematikaórákat otthonról, 

kényelmesen, időt spórolva is megtekinthetik.  

Azon szülők számára, akik mégis a személyes részvételt választják, (természetesen ugyanúgy, mint a korábbi 

években) beülhetnek a tanterembe korlátozott számban, családonként 1 fő. Részvételi szándékukat a 

megtekintendő óra megnevezésével a dppsuli@gmail.com címre legyenek szívesek elküldeni.  

Megtekintendő óra megnevezése: (elég csak a tanító nevét vagy a választott osztályt beírni) 

 

 

 

 

 

 

A nyílt órán részt vevő szülőknek a helyszínen található adatvédelmi nyilatkozatot kötelező kitölteni. 

Akik már ősszel személyesen jelen voltak, kérjük, hogy most adjanak lehetőséget másoknak is a részvételre 

és inkább válasszák Youtube csatornánkat egy rövid regisztrációt követően. 

 

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 mindhárom óra 

megtekinthető. 

2. A dppsuli@gmail.com e-mail címre egy levélben kell regisztrálni március 4-ig. 

Kötelező adatok: -   szülő neve 

- gyermek neve (aki jövőre iskolás lesz) 

- pontos e-mail cím 

 

3. A március 4-i és 5-i nyílt órákat március 6-tól tekinthetőek meg iskolánk privát Youtube csatornáján. 

4. A regisztráció folyamán megküldött e-mail címek részére küldünk egy linket, amit megnyitva 

lejátszhatja a tanórát.  

5. A magyar és a matematika nyílt órák március 15-ig lesznek megtekinthetőek az interneten. 

 

Kérdés esetén kérjük, keressék Jánoska Andreát a dppsuli@gmail.com címen.  

 

Óra 2020. március 4. szerda 2020. március 5. csütörtök 

1.óra 

800-845 

1. a     Bódis Réka 

(4. a) 

(matematika) 

1. c  Szeremlei Zsuzsanna 

(4. c) 

(matematika) 

2. óra 

855-940 

1. b Krónerné Jóború Gabriella 

(4. b) 

(magyar) 

Kovács Zsuzsanna 

(néptánc) 
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