
Szent II. János Pál Hírlevél          2019. október 25. 

3. levél -2019-20. tanév 

Kedves Szülők! 

Minden családnak, diákjainknak jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánunk az őszi szünetben.  

„Ti is éljetek bátran és álljatok ki keresztény hitetek mellett, mert biztosak lehettek benne, hogy ez valóban megoldás az élet 

legsúlyosabb bajaira! Ti is legyetek mindenkivel szemben nagylelkűek és könyörületesek, önfeláldozók, akik tudják, hogy adni és 

szeretni az igazi öröm!” 

Előttünk álló programjaink: 

November 

okt. 21- nov. 11.   Regisztráció a nyílt napra.  

nov. 4-nov. 11.  Regisztráció a szülői fogadóórára.  

okt. 28-nov. 1.  Őszi szünet 

4. hétfő 
 Őszi szünet utáni első tanítási nap  

17.00 SZMK megbeszélés – Márton nap 

9. szombat 
09.00-14.00 Márton nap  

(1-10. évfolyamig) 

12. kedd 9.00-17.00 Ebédbefizetés 

13. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

13. szerda 
8.15-12.00 

Nyílt nap a gimnáziumi képzések iránt érdeklődők 

számára. 

17.00-19.00 Szülői fogadóóra 

14. csütörtök 17:00 Igazgatói tájékoztató a gimnáziumi képzésekről. 

20. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

23. szombat 18.00 Szalagavató 

25. hétfő  Tanítás nélküli munkanap.  

26. kedd  
9.15 

10.15 

Nyílt nap az iskolaközpont ált. iskolás tanulói 

számára (6. a, b, 8.b ) 

27. szerda 

8.15-9.00 

9.15-10.00 

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt 

érdeklődők számára az 1 és 3. órában. 

16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősöknek, 

tájékoztató a szülők számára. 

29. péntek  15.00 Felsős suli-buli 5-8. évfolyamok számára.  
 

Ebédbefizetés decemberre: Kedden (nov.12.): 9.00-17.00, szerdán (nov.13.): 8.00-16.00óráig. November 20-án, szerdán 8:00-

16.00-ig.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

December 

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 

15 
    

10 350  5 175  

Általános 

iskola  8 400 4 200 9 000 4 500 

  
Gimnázium 8 400  4 200  

   
 

● November 4-én, hétfőn 17.00 órakor SZMK gyűlést tartunk a Márton nappal kapcsolatban.  

● Sok szertettel várjuk a családokat a november 9-én az SZMK által szervezett Márton napi kavalkádra. Kérjük a szülőket, hogy 

SZMK képviselőjüket segítve vegyenek részt a szervezési feladatokban.  

● A nyílt órákra október 21-november 11. 12.00 óráig van lehetőség regisztrálni a honlapon. A nyílt napon (november 13.) az első 

két órában (8.15-től és 9.15-től) nyílik lehetőség tanórák látogatására, majd a harmadik órában igazgatói tájékozatón vehetnek 

részt a szülők, ahol az iskola gimnáziumi képzéseiről a felvételi követelményekről kaphatnak információkat.  

● A szülői fogadóórára az előzetes bejelentkezésre 2019. november 4-13. 12:00 óráig van lehetőség. Regisztrálni a honlapon 

lehet. 

●November 14-én 17.00 órakor, azok számára, akik nem tudtak a november 13-i nyílt napon részt venni, ismét tájékoztatást 

tartunk a gimnáziumi képzésekről, a felvételi követelményekről. 



● A szalagavató bál november 23-án, 18.00-kor kezdődik a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar dísztermében. Cím: 

1118 Budapest Villányi út 29-43. Szeretettel várjuk a szülőket, rokonokat, kollégákat és gimnazista diákjainkat erre az alkalomra. 

Jegyek a pénztárban vásárolhatók november 11-től.  

● November 25-én tanítás nélküli munkanap lesz, nem lesz tanítás. Ezen a napon nevelőtestületi értekezletet tartunk.  

● November 26-án iskolaközpontunk 6. a, b, és 8. b osztályos tanulóinak szervezünk nyílt napot a 2. és 3. órában. Ezen a 

napon a hat és öt évfolyamos képzés óráiból lehet megtekinteni néhányat. Jelentkezni majd az osztályfőnököknél lehet. 

Iskolánk egész éves programja az iskola honlapján is elérhető. 

● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2019. november 27-én. Az első óra 8.15-kor a 

második óra 9.15-kor kezdődik. Az órák megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület a honlapon lesz 

elérhető 2019. november 11-22. között. A 16.30-kor kezdődő délutáni alkalmon regisztráció nélkül is részt lehet venni. 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                                  az iskola vezetése      

 

 

         


