
Szent János Pál Hírlevél          2018. március 28. 

8. levél -2017/2018. tanév 

Kedves Szülők! 

Nagyhétre és Húsvétra hangolónak fogadják szeretettel a következő verset: 

Reviczky Gyula: Húsvét 

Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 

És a föld most készül ülni 

Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a földön, 

Ma öröm legyen, 

Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen! 

Aki tudja, mint töré fel 

Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 

Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadásra, 

Mely örök lészen… 

Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen 

Előttünk álló programjaink: 

Április 

2-3.hétfő-kedd  tavaszi szünet 

4. szerda  szünet utáni első tanítási nap 

4-10. szerda-kedd  regisztráció a szülői fogadóórára a honlapon 

5. csütörtök 8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában 

9. hétfő 

 Szent II. János Pál Akadályverseny 

Gyülekezés: 7.50-8.00 óráig a városmajori 

templom mögötti parkban.  

10. kedd  

9.00-16.50 Ebédbefizetés 

14.15-17.15 Írásbeli osztályozóvizsga az előrehozott 

érettségi vizsgát tevők számára 

11. szerda 

 A magyar költészet napja  

8.00-15.50 Ebédbefizetés 

13.30-tól Szóbeli osztályozóvizsga az előrehozott 

érettségi vizsgát tevők számára 

17.00-19.00 Szülői fogadóóra 

13. péntek  DT-nap 

16. hétfő  Holokauszt emléknap - kiállítás 

16-20. hétfő-péntek  11.b nyelvi vizsga (C1) 

18. szerda 8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

20. péntek 17.00 Tehetség-gála a díszteremben 

21. szombat   Tanítás nélküli munkanap 

25. szerda 17.00 SZMK  

30. hétfő   Pihenőnap   
 

Májusi előzetes 

1. kedd  Munkaszüneti nap 

3. csütörtök 
 Végzős osztályok utolsó tanítási napja 

8.00-12.20 Szentségimádás a kápolnában 

5. péntek  
8.15 Első pénteki iskolamise a díszteremben. 

14.00-tól Ballagás 

5. szombat 

10.30 

 

 

10.00 

Mindszenty emlékmise az esztergomi bazilikában 

Résztvevő osztályok: 2. a, 2. b, 6. a, 6. b, 9. a,  9. 

kny 

Találkozás a bazilika előtt. 

7-9. hétfő-szerda 

Az 5-11. évfolyamokon az érettségi írásbelik miatt 

délutáni tanítás lesz! Az alsó tagozaton normál 

tanítási rend van. 

 

 



Ebédbefizetés májusra: kedden és szerdán (április 10-11.) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00  

 

Május 

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 

21 

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 János Pál Akadályverseny tudnivalóiról az iskola honlapján olvashatnak: 

 http://www.janospal.hu/esemeny/akadalyverseny-2018/ 
● A fogadóóra rendje: a fogadóórára előre kell jelentkezni. A jelentkezési felületet az iskola honlapján keresztül érhetik el. Az 

elektronikus jelentkezésre április 4-10-ig (szerda-kedd), 12.00-ig van lehetőség.  

● A 2017. évi Országos Kompetenciamérés eredményei elérhetők a következő linken: https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx  

Akik tavaly jártak 6. 8. vagy 10. évfolyamra, az ő eredményeik - a kiadott azonosító ismeretében - megnézhetők ezen a felületen. 

Ha nincs meg az azonosító, de szeretnék látni gyermekük eredményét, Horváth Mária adminisztrációs vezetőnél érdeklődhetnek. 

● Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani, mert az állami normatíva épphogy csak az üzemeltetésre elég. Kérjük, támogassák intézményünket 

az 1% felajánlásával. A honlapunkon minden adatot megtalálnak. 

● A tehetség-gáláról külön értesítést küldünk.  

Májusi előzetes: 

● Az alsó tagozatosok életében az érettségi hetében nem lesz változás. 

Az 5-11. évfolyamok számára az érettségi első három napján iskolánkban délutáni tanítás lesz.  

Hétfőn négy órát tartunk meg órarend szerint. A tanítás hétfőn 13.00-kor kezdődik, érkezés 12.50-re. 40 perces órákkal és 10 

perces szünetekkel dolgozunk. Az 5. óra, hétfőn 16.10-kor ér véget.  

Kedden és szerdán a tanítás 12.00 órakor kezdődik és 16.00 óráig tart. Az órarend szerinti első öt órát tartjuk meg. 40 perces 

órákkal és 10 perces szünetekkel dolgozunk. Érkezés 11.50-re.  

Azoknak a felső tagozatos diákoknak, akik nem egyedül közlekednek, 8.00-tól a tanítás kezdetéig tanulószobás ügyeletet 

biztosítunk. Kérjük, ha ezt igénybe szeretnék venni, az osztályfőnöknek jelezzék.  

Akik ezekre a napokra nem kérnek ebédet, legyenek szívesek lemondani Palotás Csenge kolléganőnél.  

Akik kérnek ebédet, azok 11.30-12.00 között ebédelhetnek.  

Akik nem kérnek ebédet, azoknak a kevesebb napot és összeget tartalmazó táblázat szerint kell befizetni/átutalni az érkezés árát. 

●A Keresztútra és a Mindszenty emlékmisére szeretettel várjuk a családokat.  

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                              az iskola vezetése              

http://www.janospal.hu/?p=38450&preview=true
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

