
Szent II. János Pál Hírlevél                                                                                                                                 2019. augusztus 30. 

1. levél 2019/20. tanév 
 

Kedves Szülők! 
 

Szeretettel köszöntjük a családokat, diákokat a 2019/2020. tanévben a Szent II. János Pál Iskolaközpontban! Reméljük mindenki 

kipihente magát a nyári szünetben, volt alkalma feltöltődni. Az iskolánkban szokás, hogy minden hónap elején egy hírlevelet 

küldünk a szülői listára, mely az előttünk álló hónap legfontosabb tudnivalóit tartalmazza. A hírlevél, a tanév fontos információi 

fokozatosan kerülnek fel a honlapra, kérjük megértésüket és türelmüket.  

 

Előttünk álló események: 

 

szeptember 

2.  hétfő 

8.00-12.00 

Osztályfőnöki órák 1-6. évfolyamon. 

8.00-11.00 Osztályfőnöki órák 7-12. évfolyamon. 

2.  hétfő Veni Sancte 

9.15: 1-6. évfolyam/díszterem 

17.00-tól 7-12. évfolyam/a Szent István Bazilika előtti téren, 

15.45–kor találkozó az Erzsébet téren. 

3.  kedd Osztályfényképezések 1-11. évfolyam. 

7-13. szombat-péntek Római út a végzős évfolyamok részvételével. 

9-13. hétfő-péntek Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása alapján  

10-11.. kedd-szerda Ebédbefizetés 

11. szerda 17.00 Igazgatói tájékoztató az SZMK tagok számára. 

12-13.  csütörtök-péntek Lelki gyakorlat a 9.b és 10.a osztályok számára . 

16-20. hétfő-péntek Erdei iskola az alsó tagozat 3. és a4. évfolyama számára. 

18.  szerda Pót ebédbefizetés 

18-20.  szerda-péntek 
Természettudományos tábor-biológia terepgyakorlat a 7. 

évfolyam számára. 

19-20. csütörtök-péntek Lelki gyakorlat a 9.kny és 9.a osztályok számára. 

20. 
péntek 

06.00-18.00 

Szüreti bál az óvodásoknak és alsó tagozatosoknak. 

21. 
szombat 

9.00-15.00 

Közös bográcsozás, családi sportnap   

Kamaraerdei Ifjúsági Park 

23-27. hétfő-péntek Erdei iskola az alsó tagozat 1. és 2. évfolyam számára. 

24. kedd Lelki nap a 8. évfolyam számára.  

26-27. csütörtök-péntek Lelki gyakorlat a 11.a osztály számára.  

 

Ebédbefizetés októberre: szeptember 10-én 9:00-17.00-ig, szeptember 11-én 8:00-16.00-ig. 

Pót-ebédbefizetés szeptember 18-án 8:00-16:00-ig.  

 

Október 

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 10 080  5 040  10 800  5 400  

  

Gimnázium 10 080  5 040  

    

● A befizetett ebédet a gyermek hiányzása esetén a következő rend szerint lehet lemondani: 

- személyesen, munkaidőben, a pénztárban 

- sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadása. 1 napra történő lemondás esetén 

elég csak 1 dátumot megadni. A telefonszám: +36-30/957-12-83 

- interneten keresztül az alábbi linken: www.janospal.hu/ebed 

A bejelentés napjára befizetett ebéd nem lemondható. A bejelentést követő napra az ebéd reggel 9 óráig mondható le. A reggel 9 

óra után bejelentett lemondásokat már csak két nappal későbbi étkezés lemondására van módunk elfogadni. 

Kérjük a szülőket, hogy hiányzás esetén mindenképpen mondják le a befizetett ebédet, mert a támogatott ebédeknél, le nem 

mondott hiányzás esetén az iskola elesik a támogatástól és azt saját magunknak kell kifizetnünk. 

http://www.janospal.hu/ebed


●A tanévnyitó ünnepséget az 1- 6. évfolyamosok számára az iskola Dísztermében tartjuk, amely 2019. szeptember 2-án, hétfőn 

9.15-kor a Veni Sancte misével kezdődik. Az iskolába 8.05-kor fehér ingben/ blúzban, fekete nadrágban/szoknyában érkezzenek a 

gyerekek. Viseljék az iskolai nyakkendőt/ sálat. Az első órában a diákok osztálytermeikbe mennek és 12 óráig osztályfőnöki 

órákon készülnek a tanításra. Azok számára, akik nem tudják hazavinni gyermeküket, ügyeletet biztosítunk 17 óráig. 

Szeptember 3-tól a tanítás az órarend alapján megkezdődik. 

A 7-12. évfolyamosok számára hétfőn az első három órában osztályfőnöki órák lesznek. Érkezés 8.05-kor. Az osztályfőnöki órák 

11.00-ig tartanak.  

Délután a budapesti katolikus középiskolák közös évnyitóján vesznek részt, amelyet 2019. szeptember 2-án, 17 órakor a 

Bazilikában tartanak. Diákjaink az iskolai ünneplő egyenruhában, sálat/nyakkendőt viselve délután 15.45-16.00-kor találkoznak 

a belvárosban, az Erzsébet tér és József Attila u. sarkán. Diákjaink, ott találkoznak majd osztályfőnökükkel, akik a kijelölt 

székekhez vezetik őket. A helyek elfoglalása 16.15-16.45-ig tart majd. A misén minden diákunk számára kötelező a részvétel.  

Szeptember 3-tól a tanítás az órarend alapján megkezdődik. 

● Szeptember 3-án osztályfényképezések lesznek, 1-11. évfolyamon, külön beosztás szerint. 

● A tanévre meghirdetett szakköröket 2019. szeptember 10-től találhatják meg a honlapon. A szakkörökre jelentkezési lap 

kitöltésével lehet jelentkezni a szervező tanárnál. Jelentkezési lapokat a szaktanártól lehet kérni vagy a honlapról letölthető. 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27. A szakkörök 2019. október első hetében indulnak.  

● A szeptember 21-i közös bográcsozás részleteiről később küldünk tájékoztatót.  

● Az iskola titkárságán lehetőség van tanuló balesetbiztosítást kötni szeptember 27-ig.  

● Az új diákok és szüleik az e-naplós kódokat legkésőbb szeptember 27-ig megkapják.  

● A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődő 6. osztályos tanulóink és szintén 6. osztályos más iskolába járó diákok számára a 

központi felvételire felkészítő kompetenciafejlesztő foglalkozásokat szervezünk, melyet Rédlyné Kovács Gabriella (magyar) és 

Hildebrandné Rugási Éva (matematika) tanárnők tartanak. A foglalkozás-sorozat 2019. október-10-én kezdődik és 2020. január 

16-ig tart. Az alkalmak mindig csütörtöki napon 14.30-16.00 között lesznek az iskolában. Jelentkezési lap az iskola honlapján lesz 

elérhető.  

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

 

 

 

 

 

az iskola vezetése 

 


