
Szent János Pál Hírlevél           2018. február 1. 

6. levél -2017-2018. tanév 

Iskolaközpontunkban kéthavonta egy-egy erény válik lelki témává az óvodától a gimnáziumig. A január és február hónap erénye 

az ERŐFESZÍTÉS.  

 

„Az Isten országának örömhíre terjed és senki se juthat el oda erőfeszítés nélkül.” 

       (Lukács 16, 16b) 

Kedves Szülők! 

Előttünk álló programjaink februárban: 

február 

1. csütörtök 8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában 

 

2. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

 

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

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

A félévi értesítők kiküldése 

15:30 Felsős farsang 

5-6. hétfő-kedd  Síszünet 

7. szerda 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

8. csütörtök  8.00-15.50 Ebédbefizetés 

9. péntek  Alsós farsang - napközben 

12-16. 

hétfő-péntek 

 Szülői értekezletek héten 

14. szerda 

Hamvazószerda 

szentmise 

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

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

9.15-13.00 Lelki nap: 1-4. évfolyam 

8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

15. csütörtök 
 Jelentkezési határidő az érettségi vizsgára 

Jelentkezési határidő a felsőfokú képzésekre 

19. hétfő 
 Jelentkezési határidő a 7 és 9 évfolyamos 

gimnáziumi képzésekre. 

20. kedd 

 

8.15-13.00 Recollectio a 9-12. évfolyam számára külön 

program szerint  

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.  

18.00-21.00 Szülői lelki est 

19. hétfő 

21-23.szerda-

péntek 

 

 

9.kny angol nyelvi vizsgái 

23. péntek  8.15-10.00 
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól az első 

két órában a 7-12. évfolyam számára. 

26. hétfő  

Felvételi szóbeli meghallgatás a középfokú felvételi 

eljárás keretében. 

 

Tanítás nélküli munkanap 

 

Ebédbefizetés márciusra: szerdán és csütörtökön (febr.7-8.). Szerdán: 9.00-16.50, csütörtökön: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Március 

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 17 

    

9 435  4 718  

Általános iskola 

alsó tagozat 

17 

7 429  3 715  8 653  4 327  

  Általános iskola 

5-8. osztály 7 429  3 715  8 653  4 327  

 

Gimnázium 7 769  3 885  

   



● Februárban az első pénteki mise minden diáknak az iskolában lesz megtartva. Az első órában 8.15-től a 7-12. évfolyam diákjai 

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

● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2018. február 20-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. február 9-19. között. A 16.30-kor kezdődő délutáni alkalmon regisztráció nélkül is részt lehet venni 

● A hat és öt évfolyamos képzésre jelentkezők szóbeli meghallgatására február 26-án kerül sor. A beosztásról külön értesítést 

küldünk minden felvételizőnek.  

Az iskolában aznap nem lesz tanítás.  

● Az első évfolyamra történő beiskolázással kapcsolatos információk az iskola honlapján megtalálhatók.  

Jelentkezési határidő: 2018. március 1. 

● Iskolaközpontunkban kéthavonta egy-egy erény válik lelki témává az óvodától a gimnáziumig. Január, február hónapokban az 

ERŐFESZÍTÉS erényét próbáljuk úgy gondolatokon, mint gyakorlati példákon keresztül közelebb vinni óvodásainkhoz, 

diákjainkhoz. Nem előadások, hanem a közös munka során adódó spontán helyzetek során beszélünk röviden az adott erényről.  

  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

az iskola vezetése 


