
Szent II. János Pál Hírlevél          2017. október 27. 

3. levél -2017-18. tanév 

Kedves Szülők! 

Szándékaink szerint az elkövetkező hírlevelekben a „Regnum Christi iskoláinak alapelvei” című kiadványból szeretnénk néhány 

gondolatot megosztani Önökkel. Fogadják szeretettel, olvassák nyitott szívvel.  

„A katolikus iskola feladata a képzés, ami a tanítást, a nevelést és az evangelizálást egyaránt magában foglalja. A tanítás az 

ismeretek átadását jelenti. A nevelés a képességek tökéletesítését, valamint az attitűdök és kompetenciák fejlesztését jelenti, amitől 

az ember jobb ember, jobb személy lesz. Az evangelizálás során pedig hirdetjük és jelenvalóvá tesszük Krisztust. A katolikus 

iskolában a képzés a tanításon, a nevelésen és az evangelizáláson keresztül valósul meg.” 

/A Regnum Christi iskoláinak alapelvei 4. old./ 

Jövő héten kezdődő az őszi szünetre jó pihenést és kikapcsolódást kívánunk minden családnak és diáknak! 

Előttünk álló programjaink: 

November 

okt. 27- nov. 10.   Regisztráció a szülői fogadóórára 

okt. 27-nov. 13.  Regisztráció a nyíltnapra 

okt. 30-nov. 5.  Őszi szünet 

6. hétfő  Őszi szünet utáni első tanítási nap  

7. kedd 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

8. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

9. csütörtök 8.00-19:00 Lelki nap a 9.b és 10. a osztályok számára 

11. szombat  10.00-15.00 Családi nap  

15. szerda 

8.15-12.00 
Nyílt nap a gimnáziumi képzések iránt érdeklődők 

számára 

8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

17.00-19.00 Szülői fogadóóra 

16. csütörtök 17:00 Igazgatói tájékoztató a gimnáziumi képzésekről  

20-24.  hétfő-péntek 9.KNY nyelvi vizsgái a héten 

23. csütörtök 8.00-16:00 Lelki nap a 10.b és 11.a osztályok számára 

28. kedd  
9.15 

10.15 

Nyílt nap az iskolaközpont ált. iskolás tanulói 

számára (6. a, b, 8.b ) 

 

Ebédbefizetés decemberre: kedden és szerdán (nov. 7-8.). Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50. Pót-ebédbefizetés november 

15-én 8:00-15:50-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 

16 

    

8 880  4 440  

Általános 

iskola alsó 

tagozat 6 992  3 496  8 144  4 072  

  Általános 

iskola 5-8. 

osztály 6 992  3 496  8 144  4 072  

 

Gimnázium 7 312  3 656  

   
● A szülői fogadóórára az előzetes bejelentkezésre 2017. október 27-november 10. 12:00 óráig van lehetőség.  

● A nyílt órákra október 27 - november 13. 12.00 óráig van lehetőség regisztrálni. A nyílt napon (november 15.) 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 kéttanyelvű képzés iránt 

érdeklődő diákok a 3. órában egy játékos foglalkozáson vehetnek részt.  

●November 16-án 17.00 órakor, azok számára, akik nem tudtak a nyílt napon részt venni, ismét tájékoztatást tartunk a 

gimnáziumi képzésekről, a felvételi követelményekről. 

● Sok szertettel várjuk a családokat a november 11-én az SZMK által szervezett Családi napi kavalkádra. Kérjük a szülőket, hogy 

SZMK képviselőjüket segítve vegyenek részt a szervezési feladatokban és a Családi napon vegyenek részt aktívan.  

● November 28-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 óráit lehet megtekinteni a tanulók előzetes jelentkezése alapján. Jelentkezni majd az 

osztályfőnököknél lehet. 

 



Előzetes:  

● A szalagavató december 1-jén 18.00-kor kezdődik a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ színháztermében. 

Cím: Budapest 1222, Nagytétényi út 31-33. Szeretettel várjuk a szülőket, rokonokat, kollégákat és gimnazista diákjainkat erre az 

alkalomra. Jegyek a pénztárban vásárolhatók november 13-tól.  

Iskolánk egész éves programja az iskola honlapján is elérhető. 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                                  az iskola vezetése      

 

 

         


