
Szent II. János Pál Hírlevél         2020. november. 30. 

4. levél -2020-2021. tanév 

Kedves Szülők! 

Nagyon köszönjük eddigi együttműködésüket, felelősségteljes hozzáállásukat ebben a nem könnyű helyzetben.  

Az idei karácsony más lesz, mint az eddig megszokott, de gondoljunk arra, hogy minden rosszban lehet valami jó. Jobban tudunk 

közvetlen családtagjainkra koncentrálni, több időnk juthat az odafigyelésre, beszélgetésre, feltöltődésre.  

Mindenkinek kívánunk az adventi időszakban elcsendesedést, lelki felkészülést az ünnepekre.  

Vigyázzanak egymásra! 

Előttünk álló programjaink: 

december 

2. szerda 8.15 Lelki nap az 1-4. évfolyam számára. 

19.00-21.00 Adventi lelki est  

 

 

4. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

Csak az 5-8. évfolyam számára az iskolában 

5. évfolyam – 7.15 Kápolna 

6. évfolyam – 8.15 Kápolna 

8. évfolyam – 8.15 Díszterem 

7. évfolyam – 11.10 Díszterem 

 A 8. osztályos tanulók központi írásbeli vizsgára történő 

jelentkezésének határideje.  

9. szerda 9.00-16.00 Ebédbefizetés 

10. csütörtök 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

 Lucázás az 1-4. évfolyamon, osztályszinten.  

12. szombat  MUNKANAP 

Tanítás az 1-12. évfolyamon a pénteki órarend szerint. 

1-8. évfolyamon az iskolában.  

9-12. évfolyamon online oktatás.  

16. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

18. péntek  Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt.  

dec.21-jan.3.  Téli szünet 

2021. jan. 4. 

hétfő 
 

Első tanítási nap a téli szünet után.  

 

Ebédbefizetés januárra: szerdán 9.00-16.00 és csütörtökön 8.00-16.00 óráig.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Január 

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 

20 

    

15 600  7 800  

Általános 

iskola 12 660  6 330  13 520  6 760  

  

Gimnázium 12 660  6 330  

   
 

● December 2-án a Regnum Christi Mozgalom szervezésében lelki estre hívunk minden érdeklődőt. A lelki est a járványhelyzetre 

való tekintettel Zoomon lesz megtartva.  

A lelki est programja: 

Bejelentkezés 18.45-től 

19.00: megérkezés lélekben is. 

19.15-20.00: vezetett imádság a Szentírással (imamód: szentignáci szemlélődés). Személyes találkozás az Istennel közösségi 

keretek között. 

20.00-20.20: visszatekintés, megosztás. 

Majd szentmise, melyet János atya mutat be. 

Jelentkezés: november 30. éjfélig ezen a linken: https://forms.gle/xgxTk8jSE4xmEKHF6  

● Decemberben minden kedden és csütörtökön rorate misék lesznek a díszteremben 7.15 órai kezdettel. A rorate miséket az 

általános iskolai évfolyamokon szervezzük meg külön beosztás szerint, amelyről az osztályfőnökök adnak felvilágosítást. Ezeken 

az alkalmakon csak a diákok és a tanárok vehetnek részt. 

https://forms.gle/xgxTk8jSE4xmEKHF6


● Az általános iskola 8. osztályos tanulóinak központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2020. december 4. A 

jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, vagy alábbi linkről:  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KOZFELVIR_irasbeli_jellap968evf.pdf 

● A december 12-i szombati munkanapokon iskolánkban lesz tanítás. A pénteki órarend szerint tanítunk az összes évfolyamon.  

A jelenlegi rendelkezés szerint a 9-12. évfolyam elrendelt online oktatása december 11-ig tart. Ettől függetlenül december 12-én, 

szombaton a gimnáziumi osztályokban (9-12.) online tanítunk szintén a pénteki órarend szerint.  

● December 14-18. között a jelenleg hatályos központi intézkedés alapján már nincs digitális oktatás a gimnáziumban. Ha ez nem 

változik a szünet előtti utolsó héten a 9.12, évfolyam tanulói is jönnek iskolába. 

● 2020. december 18-án, pénteken 8.15-13.00 óráig az első öt óra lesz, megtartva. Kérjük a szülőket, hogy az alsóbb évfolyamos 

gyermekeiket ebéd után vigyék haza. Ügyeletet szervezünk 15.00 óráig. Megértésüket köszönjük. 

● A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. hétfő.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

az iskola vezetése 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KOZFELVIR_irasbeli_jellap968evf.pdf

