
Szent II. János Pál Hírlevél                                                                                                                                 2017.  szeptember 4.         

1. levél -2017-18. tanév 
 

Kedves Szülők! 
 

Szeretettel köszöntjük a családokat, diákokat a 2017/2018. tanévben a Szent II. János Pál Iskolaközpontban! Az iskolánkban 

szokás, hogy minden hónap elején egy hírlevelet küldünk a szülői listára, mely az előttünk álló hónap legfontosabb tudnivalóit 

tartalmazza. A levelek és minden információ megtalálható honlapunkon is. A tanév fontos információi fokozatosan kerülnek fel a 

honlapra, kérjük megértésüket. és türelmüket 

 

Előttünk álló események: 

 

szeptember 

4.  hétfő 8.15- 11.55: oszt. f. órák a 5-12. évf. számára 

5-6. kedd-szerda Ebédbefizetés 

11-15.   Szülői értekezletek az osztályfőnökök 

tájékoztatása alapján  

13. szerda 
új osztályok szülői értekezlete: 17.00 órától 

7.a,  9.a, 9. kny osztályok 

13 szerda Pót ebédbefizetés 

15.  péntek 
Szüreti bál az óvodásoknak és alsó 

tagozatosoknak 

16. szombat Mindszenty zarándoklat 

18-22-. hétfő-péntek 
Erdei iskola az alsó tagozat 2. és 4. évfolyam 

számára 

21-22- 
csütörtök-

péntek 

Tanulmányi kirándulás az 5-12. évfolyamon 

22.  péntek OKTV jelentkezések leadási határideje 

25-29.  hétfő-péntek 
Erdei iskola az alsó tagozat 1. és 3. évfolyam 

számára 

27. kedd 17.00  igazgatói tájékoztató az SZMK tagok számára 

.  péntek  
hat évfolyamos gimnáziumi képzésre felvételi 

előkészítő indítása 
 

Ebédbefizetés októberre: szeptember 5-én 9:00-16.50-ig, szeptember 6-án 8:00-15.50-ig. 

Pót ebédbefizetés szeptember 13-án 8:00-15:50-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 

    
9 990  4 995  

Általános 
iskola alsó 
tagozat 7 866  3 933  9 162  4 581  

  Általános 
iskola 5-8. 
osztály 7 866  3 933  9 162  4 581  

 

Gimnázium 8 226  4 113  
   

● 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 tanévre meghirdetett szakköröket 2017. szeptember 13-től találhatják meg a honlap Tanév rendje/Órarend rovatában. A 

szakkörökre jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni a szervező tanárnál. Jelentkezési lapokat a szaktanártól lehet kérni vagy 

a honlapról letölthető. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 26. A szakkörök 2017. október 2-tól indulnak.  

● Az iskola titkárságán lehetőség van tanuló balesetbiztosítást kötni szeptember 29-ig.  

● Az új diákok és szüleik az e-naplós kódokat legkésőbb szeptember 29-ig megkapják.  

● A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődőt 6. osztályos tanulóink és szintén 6. osztályos külsős diákok számára a központi 

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

Késmárkyné Brückner Rita (matematika) tanárnők tartanak. A foglalkozás sorozat 2017. szeptember 29-én kezdődik és 2018. 

január 12-ig tart. Az alkalmak mindig pénteki napon 14.30-16.00 között lesznek az iskolában. 

● 2017. szeptember 16-án, szombaton, a Mindszenty zarándoklaton résztvevők 7.30 –kor találkoznak a városmajori templom 

mögötti területen. Indulás: 8.00 órakor. A zarándoklat a Máriaremetei kegytemplomig halad, ahol 12.00 órakor kezdődő 

szentmisével záródik. Szertettel várjuk a családokat. Iskolánk a 4. 5. és 8. évfolyamok diákjainak részvételét kéri. A zarándoklatot 

vezeti: Szász Csaba LC atya. 

 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

       

                                                                                                        az iskola vezetése              

 


