
Szent II. János Pál Hírlevél          2017. december 22.  

5. levél 2017-2018. tanév 
 

Kedves Szülők! 

A Regnum Christi iskoláinak egyik legfontosabb alapelvével kívánunk minden családnak Istentől áldott, boldog, békés új 

esztendőt! 

„A “semper altius” jelmondat, mely latinból fordítva azt jelenti, hogy “mindig magasabbra”, azt akarja 

kifejezni, hogy a képzési folyamatban állandóan haladnunk kell, „emelkednünk” kell és felülmúlni 

önmagunkat.” 

         /A Regnum Christi iskoláinak alapelvei 5. old./ 

Előttünk álló programjaink: 

január 

3. szerda  A téli szünet utáni első tanítási nap. 

4. csütörtök 8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában. 

5. péntek 
Első pénteki 

iskolamise 

8.15-től: 7-12. évfolyam számára a díszteremben. 

9.15-től: 1-6. évfolyam számára a díszteremben. 

9 kedd 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

10. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

12. péntek  
a Magyar Kultúra Napja az 1-6. és a 7-12. évfolyam 

számára külön beosztás szerint. 

15-19. hétfő-péntek Osztályozóvizsgák magántanulóknak. 

17. szerda 8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

20. szombat 10.00-12.00 
Központi írásbeli felvételi a 7. és 9. évfolyamra 

felvételizőknek. 

23. kedd  

8.15-9.00 

9.15-10.00 

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt 

érdeklődők számára az 1. és 2. órában. 

16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősöknek, 

tájékoztató a szülők számára.  

25-31. 
csütörtök-

szerda 

A Határtalanul! program keretében erdélyi diákok 

érkezése és itt tartózkodása.  

26. péntek 

 Az első félév vége. 

15.15-17.00 Vándor kupa: kulturális forduló gimnazistáknak. 

17.00-20.00 

 

Farsang a gimnáziumi osztályok számára. 

 
 

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

15:50-ig.  

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 

    

11 100  5 550  

Általános iskola 

alsó tagozat 

18 

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  

   

● Januárban és februárban az első pénteki mise minden diáknak az iskolában lesz megtartva. Az 1. órában 8.15-től a 7-12. 

évfolyam diákjai számára, majd a 2. órában 9.15-től az 1-6. évfolyam diákjai számára a díszteremben. 

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

behívót kapnak a diákok, amely minden fontos információt tartalmaz. 

● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2018. január 23-án. 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 2018. január 12-22. között. A 16.30-kor kezdődő délutáni alkalmon regisztráció nélkül is részt lehet venni.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 


