
Szent II. János Pál Hírlevél         2017. november 29. 

4. levél -2017-2018.. tanév 

Kedves Szülők! 

Folytatjuk a Regnum Christi iskoláinak alapelveit összefoglaló dokumentumból vett irányelvek megosztását.  

„A Regnum Christis iskolában a teljes körű képzés magában foglalja az emberi személy minden dimenzióját: az értelmet, az 

akaratot és az érzékeket. A teljes körű képzés nem alá-fölé rendeltségi viszonyként értelmezendő, hanem egységnek tekintendő. 

Ezért megfelelő módon magában foglalja az Istennel és az emberekkel való kapcsolatot egyaránt.” 

         /A Regnum Christi iskoláinak alapelvei 5. old./ 

Minden családnak kívánunk az adventi időszakban elcsendesedést, lelki felkészülést az ünnepekre. 

Előttünk álló programjaink: 

december 

1. péntek Első pénteki 

iskolamise 

1-6. évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re. 

7-11. évf.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, érkezés 7.45-re 

18.00 Szalagavató- Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési 

Központ 

5. kedd 8.15-9.00 

9.15-10.00 

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt 

érdeklődők számára az 1. és 2. órában  

8.15-16.00 Lelki nap a 6. évfolyam számára 

9.00-16.50 Ebédbefizetés 

16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősök számára 

18.00-21.00 Adventi lelki est a szülők számára a Krisztus Légiója 

szervezésében 

6. szerda 8.15-13.00 Rövidített órák 1-7. órák megtartva  

8.00-15.50 Ebédbefizetés 

7. csütörtök 

 

8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában 

8.15-13.00 Lelki nap az 1-4. évfolyam számára 

8. péntek  A 8. és 6. osztályos tanulók központi írásbeli vizsgára 

történő jelentkezésének határideje 

13. szerda 8.15-13.00 Lelki nap az 5. évfolyam számára 

 Lucázás az 1-4. évfolyamon 

8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

14. 

csütörtök 

de.: 10.15 

du.: 17.00 

Alsó tagozatosok adventi koncertje 

Alsó tagozatosok adventi koncertje 

21. 

csütörtök 

 Kérjük a napközis illetve tanulószobás diákok szüleit, hogy 

a gyermekeket 16.00 óráig vigyék el. 16.30 óra után 

összevont ügyeletet tartunk. 

22. péntek 
3. óra 10.15 

4. óra 11.10 

Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt 

1-6. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

7-12. évfolyam - Karácsony előtti iskolamise 

Osztálykarácsonyok 

dec.25-

jan.2. 
 

Téli szünet 

2018. jan. 3. 

szerda  
 

Első tanítási nap 

 

Ebédbefizetés januárra: kedden és szerdán. Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50. Pót ebédbefizetés december 17-én 8:00-

15:50-ig.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Január 

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 

21 

    

11 655  5 828  

Általános iskola 

alsó tagozat 9 177  4 589  10 689  5 345  

  Általános iskola 

5-8. osztály 9 177  4 589  10 689  5 345  

 

Gimnázium 9 597  4 799  

   

 



● 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. Parkolásra a Tesco, Campona 

parkolójában van lehetőség. 

● December 6-án adventi tanári lelki napot tartunk. Ezen a napon rövidített órák lesznek. Minden óra meg lesz tartva. Az órák 35 

percesek lesznek, a szünetek 10 percesek. Ebédszünet 11.50-12.10. A 7. órának 13.30-kor lesz vége.  

● A Márton napi gyűjtésnek is köszönhetően lehetőségünk van egy újabb Mimio interaktív tábla beszerzésére. Ezúton is 

köszönjük segítségüket! 

● Adventi könyvárusítás lesz az iskola előterében 2017. december 14. (csütörtök) 15.00-17.00 között az Etalon Kiadó könyveit és 

CD-it lehet megvásárolni. 2017. december 11-12. (hétfő, kedd) 13.00-17.00 között a Móra Kiadó árusít. 

● Decemberben minden kedden és csütörtökön rorate mise van a díszteremben 7.15 órai kezdettel, melyre minden családot 

szeretettel várunk. A honlapon megtalálják az osztályok részvételének beosztását is. A rorate napján kérjük, az alsósokat 7.05-ig 

hozzák be az iskolába, hogy az osztályteremből együtt vonulhassanak fel.  

● Szeretettel hívunk minden szülőt, nagyszülőt december 5-én 18.00-tól, hogy egy lelki este keretében megálljunk ezer teendőnk 

közepette, Jézushoz forduljunk az adventben és készüljünk közösen az ünnepre.  

A beszélgetést Hangódi Dóra RC megszentelt és a szentmisét Michael Duffy LC atya tartja 

Helyszín: közösségi terem, kápolna 

● A most 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2017. december 8. Azoknak a 6. osztályos 

tanulóknak is most kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára, akik a hat évfolyamos képzésen szeretnék folytatni 

tanulmányaikat. A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, illetve az alábbi linkről:  

http://www.janospal.hu/wp-content/uploads/jelentkezesi_lap_2017_2018.pdf 

● Szeretettel várjuk Önöket az alsósok adventi koncertjére. Idén, a délelőtt 10.15-kor kezdődő főpróba is nyilvános. Kérjük azokat 

a szülőket, akik meg tudják oldani, ekkor nézzék meg az előadást, így csökkentve a délutáni zsúfoltságot.  

● Kérjük a napközis illetve tanulószobás diákok szüleit, hogy a gyermekeket 2017. december 21-én, csütörtökön 16.30 óráig 

vigyék el, hogy közös tanári karácsonyunkat megtarthassuk. Ezután összevont ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük.  

● A szünet utáni első tanítási nap:2018. január 3. szerda.  

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

 

az iskola vezetése 

 

 

 

 

 

http://www.janospal.hu/wp-content/uploads/jelentkezesi_lap_2017_2018.pdf

