
Szent II. János Pál Hírlevél         2018. november 29. 

4. levél -2018-2019. tanév 

Juhász Gyula: Karácsony felé (1902) 

Szép Tündérország támad föl szívemben  

Ilyenkor decemberben.  

A szeretetnek csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  

Ilyenkor decemberben.  

...Bizalmas szívvel járom a világot  

S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben  

És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben.  

...És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorúan nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen  

S ne csak így decemberben. 

Kedves Szülők! 

Minden családnak kívánunk az adventi időszakban elcsendesedést, lelki felkészülést az ünnepekre. 

Előttünk álló programjaink: 

december 

4. kedd 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

18.00-21.00 Adventi lelki est a szülők számára a Krisztus Légiója 

szervezésében 

5. szerda 8.15-13.30 Rövidített órák 1-7. órák megtartva  

8.15-13.00 Lelki nap az 1-4. évfolyam számára 

8.15-14.00 Lelki nap a 6. évfolyam számára 

8.00-15.50 Ebédbefizetés 

6. csütörtök  Szentségimádás a kápolnában 

 

7. péntek 

 A 8. és 6. osztályos tanulók központi írásbeli vizsgára 

történő jelentkezésének határideje 

Első pénteki 

iskolamise 

1-6. évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re. 

7-11. évf.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, érkezés 7.45-re 

 

12. szerda 

8.15-14.00 Lelki nap az 5. évfolyam számára 

8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

13. 

csütörtök 

8.15-16.00 Lelki nap a 11.a és a 11. b osztályok számára.  

10.15-11.55 Lucázás az 1-4. évfolyamon a 3. és a 4. órában. 

 

15. szombat 

(munkanap) 

 

 

 

8:15-12.00 

Pályaorientációs nap a 7-12. évfolyam számára.  

1-4. évfolyam: adventi műsor – próba.   

5-6. évfolyam: osztályfőnök szervezésében. 

egész nap Utazás Mariazellbe.  

 

18. kedd 

de.:9.15 

du.: 17.00 

Alsó tagozatosok adventi koncertjének főpróbája. 

Alsó tagozatosok adventi koncertje 

20. 

csütörtök 

 Kérjük a napközis illetve tanulószobás diákok szüleit, hogy 

a gyermekeket 16.00 óráig vigyék el. 16.30 óra után 

összevont ügyeletet tartunk. 

21. péntek 
3. óra 10.15 

4. óra 11.10 

Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt 

1-6. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

7-12. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

Osztálykarácsonyok 

dec.24-

jan.2. 
 

Téli szünet 

2019. jan. 3. 

csütörtök 
 

Első tanítási nap a téli szünet után.  

 

 

 

 



Ebédbefizetés januárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50. Pót ebédbefizetés december 12-én 8:00-

15:50-ig.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Január 

napok 

száma 

teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru ebéd 

és uzsonna 

nagycsaládos ebéd 

és uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos étkezés 

nagycsaládos 

Óvoda 

21 
    

14 490  7 245  

Általános 

iskola 11 760  5 880  12 600  6 300  

  
Gimnázium 11 760  5 880  

    

● Szeretettel hívunk minden szülőt, nagyszülőt december 4-én 18.00-tól egy lelki estre, amelynek témája: A kérő imádság, a hit és 

a remény.  

A beszélgetést és a szentmisét Michael Duffy LC atya tartja.  

Helyszín: kápolna 

● December 5-én adventi tanári lelki napot tartunk. Ezen a napon rövidített órák lesznek. Minden óra megtartunk. Az órák 35 

percesek lesznek, a szünetek 10 percesek. Ebédszünet 11.50-12.10. A 7. órának 13.30-kor lesz vége. A napközis és a tanulószobai 

foglalkozásokat megtartjuk.  

● A Márton napi gyűjtésből befolyt összeget az iskola árnyékolására fordítjuk. Ezúton is köszönjük segítségüket! 

● Adventi könyvárusítás lesz az iskola előterében. 2018. december 4-én és 5-én (kedden és szerdán) 13.00-17.00 között a Móra 

Kiadó árusít. 

● Decemberben minden kedden és csütörtökön rorate mise van a díszteremben 7.15 órai kezdettel, melyre minden családot 

szeretettel várunk. A honlapon megtalálják az osztályok részvételének beosztását is. A rorate napján kérjük, az alsósokat 7.05-ig 

hozzák be az iskolába, hogy az osztályteremből együtt vonulhassanak fel.  

● A most 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2018. december 7. Azoknak a 6. 

osztályos tanulóknak is most kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára, akik a hat évfolyamos képzésen szeretnék 

folytatni tanulmányaikat. A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, illetve az alábbi linkről:  

https://www.janospal.hu/wp-content/uploads/Jelentkezesi-lap-irasbeli-felveteli2018_2019.pdf 

● December 15. munkanap. Az ebédelők számára lesz ebéd. A 7-12. évfolyamos diákok pályorientációs napon vesznek részt az 

iskolában külön program szerint.  

Az 5. és a 6. osztályosoknak szervezett elfoglaltságról az osztályfőnökök adnak felvilágosítást. Összevont ügyelet lesz.  

Az 1-4. évfolyamon lesz napközi.  

● Szeretettel várjuk Önöket az alsósok adventi koncertjére. Idén is nyilvános a főpróba, amely délelőtt 9.15-kor kezdődik. Kérjük 

azokat a szülőket, nagyszülőket, akik meg tudják oldani, ekkor nézzék meg az előadást, így csökkentve a délutáni zsúfoltságot.  

● Kérjük a napközis illetve tanulószobás diákok szüleit, hogy a gyermekeket 2018. december 20-án, csütörtökön 16.30 óráig 

vigyék el, hogy közös tanári karácsonyunkat megtarthassuk. Ezután összevont ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük.  

● A szünet utáni első tanítási nap:2019. január 3. csütörtök.  

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

 

az iskola vezetése 

 

 

 

 

 

https://www.janospal.hu/wp-content/uploads/Jelentkezesi-lap-irasbeli-felveteli2018_2019.pdf

