
Szent II. János Pál Hírlevél          2019. december 20.  

5. levél 2019/2020. tanév 

Kedves Szülők! 

Minden családnak Istentől áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk a Szent II. János Pál Iskolaközpont nevében. 

Előttünk álló programjaink: 

január 

6. hétfő 

 

Vízkereszt  

 

A téli szünet utáni első tanítási nap. 

Szentmise 8.15-től a 7-12. évfolyam számára a 

díszteremben. 

Szentmise 9.15-től az1-6. évfolyam számára a 

díszteremben.  

6-10.  hétfő-péntek 9. kny nyelvi vizsgái (B1) 

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

13-17.  hétfő-péntek 
Osztályozóvizsgák egyéni munkarendű tanulók 

számára. 

13. és 20.  hétfő 9. kny szaknyelvi vizsgák 

14 kedd 9.00-17.00 Ebédbefizetés 

15. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

16. csütörtök 
 A hat évfolyamos felvételi előkészítő utolsó 

foglalkozása.  

18. szombat 
10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga a hat és az öt 

évfolyamos gimnáziumba felvételizőknek. 

22. szerda  8.00-16.00 Ebédbefizetés 

24. péntek  

 Az első félév vége.  

8.15 

 

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról:7-12. 

évfolyam, díszterem.  

28. kedd 8-15-13.00 

Pályaorientációs nap a 8-12. évfolyam számára. A 

8. évfolyam és a 9. kny a második idegen nyelvi 

nap is.  

31. péntek 
 Félévi értesítők elküldése 

16.00 Gimnáziumi bál 
 

Ebédbefizetés februárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-17.00, szerdán: 8.00-16.00.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Február 

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 

20 
    

13 800  6 900  

Általános 

iskola 11 200  5 600  12 000  6 000  

  
Gimnázium 11 200  5 600  

   
 

● Január 8-án nevelőtestületi értekezlet keretében a tanári kar elsősegély alapismeretek előadáson és gyakorlati foglalkozáson 

vesz részt. 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 központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező 6. és 8. évfolyamos diákok vesznek részt. A központi írásbeli vizsgáról 

január elején tájékoztató levelet kapnak a diákok, amely minden fontos információt tartalmaz. 

● A magyar kultúra napja alkalmából Gazda István tudománytörténész előadását hallgatják meg a 7-12. évfolyam diákjai a 

díszteremben január 24-én az első órában.  

● Január 28-án a 8-12. évfolyamos diákok pályorientációs napon vesznek részt az iskolában külön program szerint. A 8. évfolyam 

valamint a 9. kny osztály a második idegen nyelvi napon is részt vesz.  

● Január 31-én 16.00 órai kezdettel Gimnáziumi bál lesz az iskolában, melynek részleteiről az osztályfőnökök adnak 

felvilágosítást. 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 


