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Tisztelt Látogató!

Nyílt nap

A Kovács Pál Baptista Gimnázium online nyílt napot szervez január hónapban az
érdeklődő diákok és szüleik számára az alábbi napokon:
•
•

2021. január 18. (hétfő)
2021. január 20. (szerda)

Az online nyílt napról elérhető tartalmak:
Az online nyílt napról elérhető tartalmak:
•

Bemegyünk az iskolába – M4 Sport által készített riportfilm az iskoláról;

•

Reklámfilm kiemelt üzeneteinkkel; Kisfilmek és képgaléria az iskola életéről;

Linkek:
M4 Sport - Bemegyünk az iskolába:
https://drive.google.com/file/d/103DQjq2zwdAxlfhglWDD2r_d7gcz5E2/view?usp=sharing
20mp-es promóciós videó:
https://drive.google.com/file/d/1fTO5BQIldY6duIdnWkmz3LdBS6bEf5A/view?usp=sharing
KPBG programok, híres tanulóink:
https://drive.google.com/file/d/1shNYXtxZMpXrMOiZR6EM_AWFY7mbnCjM/vie
w?usp=sharing
Cipősdoboz akció 2019:
https://drive.google.com/file/d/1njIwiqkhE8mFE9ZXyL6UCzchMqAEoD2/view?usp=sharing
Cipősdoboz akció 2018:
„A bölcs tanítás az élet forrása.”
(Példabeszédek 13:14.)
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https://drive.google.com/file/d/1ULyEuSOk0Ghft399DwmlQkOFjEGKJTr/view?usp=sharing

Az igazgatói tájékoztatón való részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrálni az iskola
honlapján (www.kpgimi.hu), vagy ezen a linken tudnak:
(https://forms.gle/7BUfC972eugbU8g18).
•
A regisztrációban megadott email-címükre küldjük ki a ZOOM meetingek
személyes meghívóit a választott alkalmat megelőző napon.
Online meeting a felvételizőknek és szüleiknek élőben:
•

Igazgatói bemutató élőben 15-20 perc terjedelemben

o

megismerhetik céljainkat, programunkat, lehetőségeinket

•
Az érdeklődő szülők és diákok feltehetik kérdéseiket iskolánk igazgatójának,
vezetőségének és csatlakozó diákjainknak.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Üdvözlettel:
Szitt Zsolt, igazgató sk. Linkek:
M4 Sport - Bemegyünk az iskolába:
https://drive.google.com/file/d/103D-Qjq2zwdAxlfhglWDD2r_d7gcz5E2/view?usp=sharing
20mp-es promóciós videó:
https://drive.google.com/file/d/1fTO5B-QIldY6duIdnWkmz3LdBS6bEf5A/view?usp=sharing
KPBG programok, híres tanulóink:
https://drive.google.com/file/d/1shNYXtxZMpXrMOiZR6EM_AWFY7mbnCjM/view?usp=sharing
Cipősdoboz akció 2019:
https://drive.google.com/file/d/1njIwiqkhE-8mFE9ZXyL6UCzchMqAEoD2/view?usp=sharing
Cipősdoboz akció 2018:
https://drive.google.com/file/d/1ULyEuSOk0Ghft399DwmlQkOFjEGK-JTr/view?usp=sharing

„A bölcs tanítás az élet forrása.”
(Példabeszédek 13:14.)
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Az igazgatói tájékoztatón való részvétel regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni az iskola honlapján (www.kpgimi.hu), vagy ezen a linken
tudnak: (https://forms.gle/7BUfC972eugbU8g18).
•

A regisztrációban megadott email-címükre küldjük ki a ZOOM meetingek
személyes meghívóit a választott alkalmat megelőző napon.

Online meeting a felvételizőknek és szüleiknek élőben:
•
•

Igazgatói bemutató élőben 15-20 perc terjedelemben
o megismerhetik céljainkat, programunkat, lehetőségeinket
Az érdeklődő szülők és diákok feltehetik kérdéseiket iskolánk igazgatójának,
vezetőségének és csatlakozó diákjainknak.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Üdvözlettel:
Szitt Zsolt, igazgató sk.

„A bölcs tanítás az élet forrása.”
(Példabeszédek 13:14.)

