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7. levél 2018/2019. tanév 

Kedves Szülők! 

Iskolaközpontunkban kéthavonta egy-egy erény válik lelki témává az óvodától a gimnáziumig. A március és április hónap erénye 

az ERŐSSÉG.  

„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is 

megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és 

nem fáradnak el.” 

Ézsaiás 40. 29-31 

 

Előttünk álló programjaink márciusban: 

Március: 

1. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

7-12. évf.: 8.15-kor a díszteremben.  

1-6.évf.: 9.15-kor a díszteremben.  

9.00-13.00 

19.00-22.00 

DT nap a 7-12. évfolyam számára. 

DT-bál a 7-12. évfolyam számára.  

5. kedd 
9.00-16-50 Ebédbefizetés 

18.00-21.00 Szülői lelki est 

6. szerda 

8.15-13.30 Rövidített órák 1-7. órák megtartva  

Hamvazószerda 

szentmise 

8.15-től: 1-6. évfolyam számára a díszteremben. 

9.45-től: 7-12. évfolyam számára a díszteremben.  

8.15-12.00 Lelki nap az 1-4. évfolyam számára.  

8.00-15-50 Ebédbefizetés 

7. csütörtök 8.15-13.00 Recollectio a 9-12. évfolyam számára külön program szerint. 

13. szerda 8.00-15.50 Pót- ebédbefizetés 

14. csütörtök 
Március 15. ünnepség 3. óra: 1-6. évfolyamok számára. 

4. óra: 7-12. évfolyamok számára. 

15. péntek Nemzeti Ünnep Munkaszüneti nap 

18. hétfő   Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (7. 9. évf.) 

márc. 18-26. 15.15-17.00 János Pál Akadémia - előadások  

21-22.csütörtök-

péntek 
 

A 7. és a 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak módosítása 

(sorrendváltoztatás) 

márc.22-ápr.1.  
Regisztráció az április 3-i szülői fogadóórára az iskola honlapján 

keresztül.  

23. szombat 10.00-13.00 Ismerkedés az általános iskola első évfolyamára jelentkezőkkel.  

 

Ebédbefizetés áprilisra: kedden és szerdán (márc. 5-6.) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Április 

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 18 

    

12 420  6 210  

Általános 

iskola 
17 

9 520  4 760  10 200  5 100  

  
Gimnázium 9 520  4 760  

    

• Március 1-jén a 7-12. évfolyamok DT napon vesznek részt az iskolában, tanítási óráik nem lesznek.  

Az 1-6. évfolyam diákjai számára rendes tanítás lesz.  

•Március 6-án tanári lelki napot tartunk. Ezen a napon rövidített órák lesznek. Minden órát megtartunk. Az órák 35 percesek 

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

•Március 14-én ünneplőben és kokárdával kell az iskolába jönni. Az iskolai ünneplőt diákjaink egész délelőtt viselik. 

•A János Pál Akadémiára benevezett tanulók március 18-26. között tartják meg negyed órás bemutatóikat, előadásaikat előzetes 

beosztás szerint 15.15 órától. Helyszín: közösségi terem.  

•Március 21-22. között a hat és öt évfolyamos képzésre jelentkezők a tanulói adatlapon jelölt jelentkezések sorrendjén 

változtathatnak.  



•Az április 3-i fogadóórára a jelentkezési felületet az iskola honlapján keresztül érhetik el. Az elektronikus jelentkezésre március 

22-április 1-ig (12.00-ig) van lehetőség. 

•Az erények közül márciusban és áprilisban az ERŐSSÉG erénye kerül előtérbe.  

•Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket 1%-kuk felajánlásával. A honlapunkon minden adatot 

megtalálnak. 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                              az iskola vezetése              


