
Szent II. János Pál Hírlevél                                                                                                                                 2020. szeptember 1. 

1. levél 2020/21. tanév 
 

Kedves Szülők! 
 

Szeretettel köszöntjük a családokat, diákokat a 2020/2021. tanévben a Szent II. János Pál Iskolaközpontban! Reméljük 

mindenkinek volt alkalma pihenésre, feltöltődésre a nyári szünetben. Az iskolánkban szokás, hogy minden hónap elején egy 

hírlevelet küldünk a szülőknek, amely az előttünk álló hónap legfontosabb tudnivalóit tartalmazza. A hírlevél, a tanév fontos 

információi fokozatosan kerülnek fel a honlapra, kérjük türelmüket és megértésüket.  

Előttünk álló események: 

 

szeptember 

2.  szerda 17.00 óra 7.a és 9.kny osztályok szülői értekezlete 

3. csütörtök Szentségimádás 6.a osztály  

csütörtök 17.00 1.a és 1.b osztályok szülői értekezlete 

7. hétfő Jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgákra 

7-11. hétfő-péntek Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása alapján  

9.  
szerda 

8.15-15.00 

5-12. évfolyamok számára osztályprogramok 

9.  
szerda  

9.00-17.00 

Ebédbefizetés 

10.  
csütörtök  

8.00-16.00 

Ebédbefizetés 

11. péntek 
Fakultációs tárgyak módosításának határideje a 11. és 12. 

évfolyamosok számára 

14-18. hétfő-péntek Erdei iskola az alsó tagozaton  

16. 
szerda  

8.00-16.00 

Ebédbefizetés 

16-18. szerda-péntek Természettudományos tábor a 7. évfolyam számára 

17.  csütörtök Lelki nap a 9. a, 9. ny osztályok számára 

21-25. hétfő-péntek Erdei iskola az alsó tagozaton  

23. szerda 17.00 Igazgatói tájékoztató az SZMK tagok számára 

24.  csütörtök Lelki nap a 10. b osztály számára 

29.  kedd Lelki nap a 8.a, 8.b osztályok számára 

 

Ebédbefizetés októberre: szeptember 9-én 9:00-17.00-ig, szeptember 11-én 8:00-16.00-ig valamint szeptember 16-án 8:00-

16:00-ig.  

Október 

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 16 

    

12 480  6 240  

Általános 

iskola 
16 

10 128  5 064  10 816  5 408  

  

Gimnázium 10 128  5 064  

    

● Kérjük, hogy az ebédet átutalással rendezzék. Akik korábban készpénzben fizettek be, azok átutalási szándékukat jelezzék a 

penztar@janospal.hu e-mail címen. A következő oldalon minden információt megtalálnak: 

https://www.janospal.hu/iskola/ebedbefizetes/  

● A befizetett ebédet a gyermek hiányzása esetén a következő rend szerint lehet lemondani: 

- sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának/osztályának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadása. 1 napra történő 

lemondás esetén elég csak 1 dátumot megadni. A telefonszám: +36-30/957-12-83 

- interneten keresztül az alábbi linken: www.janospal.hu/ebed  

A bejelentés napjára befizetett ebéd nem lemondható. A bejelentést követő napra az ebéd reggel 9 óráig mondható le. A reggel 9 

óra után bejelentett lemondásokat már csak két nappal későbbi étkezés lemondására van módunk elfogadni. 

Kérjük a szülőket, hogy hiányzás esetén mindenképpen mondják le a befizetett ebédet, mert a támogatott ebédeknél, le nem 

mondott hiányzás esetén az iskola elesik a támogatástól és azt saját magunknak kell kifizetnünk. 

● Szeptember 9-én az 5-12. évfolyamok a tanítási időben osztályprogramokon vesznek részt, tanítás nem lesz ezeken az 

évfolyamokon. A programok 8.15 -15.00 óráig tartanak. Az aznapra befizetett ebédet jóváírjuk.  

mailto:penztar@janospal.hu
https://www.janospal.hu/iskola/ebedbefizetes/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNDY2EtRTlmQXExSzlUemFQTl9Tbmc6MQ


● A meghirdetett szülői értekezletek kontakt- jelenléttel vagy online-jelenléttel megtartott módjáról az osztályfőnökök adnak 

felvilágosítást.  

● A tanévre meghirdetett szakköröket 2020. szeptember 18-tól találhatják meg a honlapon. A szakkörökre jelentkezési lap 

kitöltésével lehet jelentkezni a szervező tanárnál. Jelentkezési lapokat a szaktanártól lehet kérni.  

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 28. A szakkörök 2020. október 5-vel indulnak.  

● A 7. évfolyamosok számára a természettudományos tábor átszervezése folyik, a részletekről az osztályfőnökök adnak 

felvilágosítást.  

● Iskolaközpontunk az idei tanévtől áttér a mozaNapló elektronikus naplóra. A szülői és diák kódok kiosztására előreláthatólag 

október elején kerül sor. Addig szíves türelmüket kérjük. A tanulók haladásáról a szaktanároktól kapnak felvilágosítást. Az eddig 

használt elektronikus napló szeptember 1-jével megszűnt.  

● Idén is lehetőség van tanulóbiztosítást kötni. Minden 1. és 2. évfolyamos diák kap nyomtatványt, melyet hazavisznek. Akik 

kérnek biztosítást, a kitöltött nyomtatványt visszaküldik a gyermekkel. Azok a 3-12. évfolyamos tanulók, akik szeretnének 

biztosítást kötni, a szeptember 7-i héten, a titkárságon vehetnek át nyomtatványt.  

 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

 

 

 

 

 

az iskola vezetése 

 


