
Szent II. János Pál Hírlevél         2020. szeptember 30. 

2. levél 2020/2021. tanév 

Kedves Szülők! 

Szent II. János Pál napja alkalmából szeretettel ajánljuk a tőle származó idézetet: 

„Emlékezz, hogy sosem vagy egyedül, Krisztus veled van az utadon, életed minden napján! Ő hívott és választott ki Isten 

gyermekeinek szabadságára. Fordulj hozzá imádságban és szeretetben. Kérd tőle, hogy adja meg neked a bátorságot és erősséget 

ahhoz, hogy mindig ebben a szabadságban élhess. Járj ővele, aki „az Út, az Igazság és az Élet!” 

Előttünk álló programjaink: 

Október 

1. csütörtök 9.00 Szentségimádás, 5. b osztály. 

2. péntek 

 

Első pénteki iskolamise 

9-12.évf.: 8.05: az Albertfalvai Szent Mihály Plébánián, 

érkezés 7.45-re. 

5-8.évf.: 8.15: az iskolában, helyszín: díszterem 

1-4. évfolyam: 9.15 az iskolában, helyszín: díszterem 

5. hétfő   Állatok világnapja 

6. kedd 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról, faliújság az 

osztálytermekben, installáció a földszinten.  

 Lelki nap a 7. a, 7. b , 7.c osztályok részvételével. 

7. szerda 9.00-17.00 Ebédbefizetés 

8. csütörtök  
 Lelki nap a 10. a, 9.b osztályok részvételével. 

8.00-16.00 Ebédbefizetés 

11. vasárnap  Első áldozás a Szent Lipót plébánia templomban.  

13. kedd  Lelki nap a 6. a és 6. b osztályok részvételével.  

14. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

15. csütörtök  Lelki nap a 11. b osztály részvételével.  

16. péntek  Osztálykirándulás: 12. a, 12. b osztályok  

16-17.  péntek-szombat Fiatal Missziósok Missziója 

19. hétfő  9.00 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” –

kezdeményezéshez csatlakozva az 1-12. évfolyam 

közösösen imádkozik. 

20. kedd  Lelki nap az 5. a, 5. b osztályok részvételével.  

22. csütörtök 
 

Szent II. János Pál nap  

Október 23-i megemlékezés. Film megtekintése 

osztálytermi keretek között.  

Ünneplő egyenruhában jövünk. 

Egyéni fotózás.  

Őszi szünet előtti utolsó tanításai nap.  

8.00-12.00 Angol nyelv középszintű írásbeli érettségi. 

23. szerda  Nemzeti Ünnep, munkaszüneti nap. 

október 26-nov. 1.   Őszi szünet 

október 27.  8.00-12.00 Német nyelv középszintű írásbeli érettségi.  

október 28.  8.00-11.00 Informatika középszintű írásbeli érettségi.  

november 2. hétfő  Őszi szünet utáni első tanítási nap. 

 

Ebédbefizetés novemberre:  Ebédbefizetés novemberre: október 7. szerda 9:00-17.000, október 8. csütörtök 8:00-16.00 valamint 

október 14. szerda 8:00-16.000-ig.  

November 

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 

19 

    

13 110  6 555  

Általános 

iskola 10 640  5 320  11 400  5 700  

  

Gimnázium 10 640  5 320  

    

 



● Október 1-jétől mind a dolgozók, mind a gyermekek, testhőmérsékletét az épületbe való belépésnél mérni fogjuk. A belépéshez 

megfelelő határértéket a tiszti főorvos állapítja meg, ez jelenleg 37,8 °C. Akinek annál magasabb hőt mérünk, annál a diáknál pár 

perc múlva megismételjük a mérést hagyományos hőmérővel. Ha ezek után is a határérték fölött van a gyermek hőmérséklete, 

akkor a nagykorú diákot azonnal hazaküldjük, a kiskorú diák szüleit pedig értesítjük. Az érintett diák az elkülönítő helyiségben 

tud várakozni a hazamenetelig. Mindkét esetben, kérjük a gyermekorvost értesíteni, és követni az utasításait. Miután ez a 

beléptetés valamivel több időt igényelhet, kérjük, hogy a reggeli indulásnál vegyék figyelembe. 

Kérjük, hogy lázas gyermekek illetve olyan gyermekek ne jöjjenek iskolába (tünetmentesen sem), ahol az egy háztartáson belül 

lakó családtagoknál felmerül, netán bebizonyosodik a Covid-gyanú, még akkor sem, ha a hatósági házi karantén papírjának 

kitétele csak késve történik meg bármely okból. 

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük! 

● Október 1-től kezdődően reggel, az első tanóra előtt a hátsó udvar nem használható.  

● Október 3-án a történelem munkaközösség megemlékező sétát szervez a 7-11. osztályok számára a Fiumei úti temetőben, amely 

alkalomra a szülőket is szeretettel várjuk.  További részletekről az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.  

● A szakköri foglalkozások október 5-től indulnak.  

● Október 6-án az Aradi vértanúkról megemlékezés alkalmával a diákok által készített faliújságok tekinthetőek meg az 

osztálytermekben. Az iskola előterében a nemzeti ünnepnappal kapcsolatos installáció tekinthető meg. 

● Október 10-én az október 23-i megemlékezés részeként a Rákoskeresztúri Köztemető 301. parcellában szervez programot a 

történelem munkaközösség. A részletekről az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.  

● Október 15-ig van lehetőség tanulóbiztosítást kötni a titkárságon.  

● Október 19-én az „Egymillió gyermek közösen imádkozza a rózsafüzért” eseményhez kapcsolódva az iskola diákjai, 

pedagógusai közösen imádkoznak a békéért és az egységért. A kezdeményezés kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó 

gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.  

● Az október 22-i Szent II. János Pál nap szervezése folyamatban van.  

Október 22-én az október 23-i megemlékezés alkalmával az osztályok nem közös megemlékezésen vesznek részt, hanem a saját 

osztálytermükben a korosztályuknak (5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) megfelelő filmet tekintenek meg. 

Október 22-én iskolai ünnepi egyenruhában jövünk. Az ünnepi egyenruha lányoknak: fehér blúz, fekete szoknya, az iskola 

emblémájával ellátott sál, fekete cipő. Az ünnepi egyenruha fiúknak: fehér ing, fekete nadrág, az iskola emblémájával ellátott 

nyakkendő, fekete félcipő (nem sportcipő). Az ünneplő egyenruha viselése minden diák számára kötelező!  

Ezen a napon lesz a portréfotózás is külön beosztás szerint.  

● Az új MozaNapló e- naplóhoz szükséges szülői, diák hozzáféréseket októberben küldjük ki. Amennyiben technikai problémát 

észlelnek (pl.: nem elérhető a kód, nem működik a belépés), segítségre van szükségük, kérjük, hogy azt írásban jelezzék a 

következő e-mail címen: nevelesi.igh@janospal.hu.  

● A pénztárban a diákok „Szent II. János Pál Iskolaközpont” névvel ellátott nyakba akasztható igazolványtartót vásárolhatnak 500 

Ft-os áron.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

mailto:nevelesi.igh@janospal.hu

