
Szent János Pál Hírlevél           2020. március 1. 

7. levél 2019/2020. tanév 

Kedves Szülők! 

Hamvazószerdával (idén február 26.) elkezdődött a húsvétot megelőző Nagyböjt időszaka. A következő imádsággal kívánunk 

mindenkinek elcsendesedést, megújulást, örömteli várakozást.  

„Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és 

megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit. 

Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy minden, amit teszünk, Veled kezdődjék el és Veled végződjék. Erősíts minket jó 

szándékunkban, hogy a nagyböjti gyakorlatok által mindennap egyre jobbak legyünk. Ámen.” 
(Theodor Burzer nyomán) 

Előttünk álló programjaink: 

Március: 

3. kedd 8.15 Lelki nap a 12. évfolyam számára.  

5. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában.  

6. péntek 
Első pénteki 

iskolamise 

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

7-12. évf.: 8.00-kor az Albertfalvai Szent Mihály Plébánián, érkezés 7.45-re. 

7. szombat 9.00-13.00 Ismerkedés az általános iskola első évfolyamára jelentkezőkkel. 

10. kedd 
8.15 Lelki nap a 9. évfolyam számára.  

9.00-17.00 Ebédbefizetés 

11. szerda 
8.15 Lelki nap az 5.a és az 5.b osztályok részvételével. 

8.00-16.00 Ebédbefizetés 

13. péntek  Tanítás nélküli munkanap.  

13-18.  péntek-szerda Határtalanul program – vendég tanárok és diákok Erdélyből az iskolában. 

16. hétfő 

 

9.15 

Március 15. ünnepség 

2. óra: 1-4. évf. helyszín: díszterem 

10.15 3. óra: 5-8. évf. helyszín: díszterem 

11.10 4. óra: 9-12. évf. helyszín: díszterem 

 Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (7. 9. évf.) 

17. kedd 8.15 Lelki nap a 10. évfolyam számára.  

18. szerda 
8.15 Lelki nap a 6.a és a 6.b osztályok részvételével.  

8.00-16.00 Ebédbefizetés 

19-20.csütörtök-

péntek 
 

A 7. és a 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak módosításának 

lehetősége (sorrendváltoztatás).  

20-22.  péntek-vasárnap Fiatal missziósok.  

23-30.   Regisztráció az április 1-jei szülői fogadóórára az iskola honlapján keresztül.  

23-24. hétfő-kedd 8.15 Lelki gyakorlat a 11. b osztály számára. 

24. kedd 8.15 Lelki nap a 11. a osztály számára. 

március 30-április 3.  
Osztályozóvizsgák az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők számára. ’’. b 

osztály nyelvi vizsga (C1).  

31 kedd 8.15 Lelki nap a 7.a, 7.b és a 7.c osztályok részvételével. 

 

Ebédbefizetés áprilisra: kedden és szerdán (márc. 10-11. márc.18.) Kedd: 9.00-17.00, szerda: 8.00-16.00.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Április 

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 18 

    

12 420  6 210  

Általános 

iskola 
16 

8 960  4 480  9 600  4 800  

  

Gimnázium 8 960  4 480  

    

 



•Március 13-án tanári lelki napot tartunk. Ezen a napon iskolaközpontunkban nem lesz tanítás.  

•Március 16-án ünneplőben és kokárdával kell az iskolába jönni. Az iskolai ünneplőt diákjaink egész délelőtt viselik. 

•Március 19-20. között a hat és öt évfolyamos képzésre jelentkezők a tanulói adatlapon jelölt jelentkezések sorrendjén 

változtathatnak.  

•Az április 1-jei szülői fogadóórára a jelentkezési felületet az iskola honlapján keresztül érhetik el. Az elektronikus jelentkezésre 

március 23-30. között (12.00-ig) van lehetőség. 

•Iskolánk bekapcsolódik a Könyvet a szórványba! mozgalom könyvgyűjtésébe. A Kárpát-medence gyermekei számára gyűjtünk 

könyveket, hogy ők is megőrizhessék anyanyelvüket. Amit gyűjtünk: képeskönyvek, mesekönyvek, kerekítő-, ringató-könyvek, és 

ifjúsági irodalom; felnőttek számára igényes könyvek – akár szépirodalom, akár pl. kertészkedésről szóló könyvek. Fontos, hogy 

jó állapotú és a jó ízlésnek megfelelő könyveket adjunk tovább. 

A gyűjtés március 2-13. között lesz, a porta közelében elhelyezett ládában. Ha vannak felajánlani való könyveik a fenti témákban, 

köszönettel vesszük. Amennyiben érdeklődik a mozgalom iránt, többet is megtudhat az alábbi honlapról: 

www.konyvetaszorvanyba.hu.  

•A 2019. évi Országos Kompetenciamérés eredményei elérhetők a következő linken: https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx.  

A tavaly 6. 8. vagy 10. évfolyamos diákok eredményei- a kiadott tanulói azonosító ismeretében – nézhetőek meg 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. Kérjük, támogassák intézményünket az 1% felajánlásával. A honlapunkon minden adatot 

megtalálnak.  

Az Egyháznak felajánlott 1 % esetében a rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély bevallásban fizetendő 

adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházi kedvezményezett részére még ebben az esetben is érdemes 

rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma alapján 

történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.  

Áprilisi előzetes: 

•Április 4-én iskolánk 5-12. évfolyamos tanulói elő keresztúton vesznek részt a Papp László Budapest Sportarénában. A program 

délután 15.00 órakor kezdődik. A részleteket később ismertetjük. Ez a nap számozott tanítási nap, a részvétel mindenkitől elvárt.  

• Április 4-én az alsó tagozatos diákok lelki napon vesznek részt, amely 8.15-kor kezdődik az iskolában. Ez a nap számukra is 

számozott tanítási nap, a részvétel mindenkitől elvárt.  

•A tavasz szünet előtti utolsó tanítási napon, április 8-án rendezzük meg a János Pál Akadályversenyt. A tudnivalókról az iskola 

honlapján olvashatnak majd.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

http://www.konyvetaszorvanyba.hu/
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

