
Szent II. János Pál Hírlevél          2020. december 16.  

5. levél 2020/2021. tanév 

Kedves Szülők! 

Minden családnak Istentől áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk a Szent II. János Pál Iskolaközpont nevében. 

Előttünk álló programjaink: 

január 

4. hétfő   A téli szünet utáni első tanítási nap. 

6. szerda Vízkereszt 

Szentmise  

8:15: 8. évfolyam, helyszín: Díszterem 

9.15: 6. évfolyam, helyszín: Díszterem 

10.15: 7. évfolyam. helyszín: Díszterem 

A többi évfolyam (4-5. évf.) számára az 

osztálymisék keretében. 

6. szerda 9.00-16.00 Ebédbefizetés 

7. csütörtök 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

11-15.  

hétfő-péntek 9. kny nyelvi vizsgái (B1) 

hétfő-péntek 
Osztályozóvizsgák az egyéni munkarendben 

tanuló diákok számára. 

13. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

18-22.  hétfő-péntek 9. kny szaknyelvi vizsgái  

22. péntek   Az első félév vége 

23. szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga  

26. kedd   Pályaorientációs nap - szervezés alatt. 

28-29.  csütörtök-péntek 11. a házi vizsga angol nyelvből  

29. péntek  Félévi értesítők kiküldése 
 

Ebédbefizetés februárra: szerdán és csütörtökön. Szerdán 9.00-16.00 óráig, 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 0 0  0  

   
 

● A 9-12. osztályok a vészhelyzeti intézkedések 2021. január 11-ig történő meghosszabbításával továbbra is digitális oktatásban 

tanulnak.  

● Szerdától-péntek 12.00 óráig (december16-18. között, 12.00 óráig) lehetőség van a „talált tárgyak” között az esetleg 

elveszettnek hitt holmikat átvenni az udvaron felállított sátor alatti padokról. 

● A központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező 8. évfolyamos diákok vesznek részt 2021. január 23-án 10.00 órától. A 

középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján az 

Oktatási Hivatal által kiadott alkalmazandó biztonsági intézkedésekre vonatkozó eljárásrendje a mérvadó. Ennek értelmében az 

iskola területén nem megengedett a csoportosulás. A vizsgázóknak az iskolába lépéskor a számukra kijelölt vizsgateremben kell 

elfoglalni a helyüket. A beosztás az aulában ki lesz függesztve, a felügyelő tanárok is segítenek abban, hogy mindenki a számára 

kijelölt teremben foglalja el a helyét.  

A vizsgázók az iskola épületébe kézfertőtlenítés és hőmérsékletmérés után léphetnek be.  

Egy-egy vizsgateremben maximum 10 fő lehet az érvényes biztonsági távolság betartása mellett. A beosztás és az ülésrend 

kialakítása eszerint történik.  

A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók számára ajánlott, de nem 

kötelező. 

Az iskolában a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő rendelkezésre áll. 

A vészhelyzetre való tekintettel a központi írásbeli vizsga letételére az eddigi egy helyett két pótnapot kell biztosítani. 

Az első pótnap: 2021. január 28. csütörtök 14.00 óra. A központi írásbeli vizsga első pótnapján kérelemre azok a tanulók vehetnek 

részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni és ezt igazolni tudják. 

A második pótnap: 2021. február 5. péntek 14.00 óra. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a 

vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, 



továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, 

sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. 

A második pótnapon való részvételt is annál a középiskolánál kell kérelmezni a jelentkezőnek, ahová a jelentkezését eredetileg 

beadta. A kérelem benyújtásának a határideje 2021. január 29. 16 óra. 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát. 

A január 23-ai vizsganapon és a január 28-ai pótnapon vizsgázók számára a megtekintés napja: 2021. január 29. 8-16 óráig.  

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése a második pótnapon vizsgázók számára 2021. február 10. szerda.  

A megtekintés részleteiről később küldünk értesítést. 

A központi felvételi eljárás írásbeli vizsgáival kapcsolatos értesítések küldése- vizsgabehívók, értékelő lap hitelesített példánya, az 

észrevételek elbírálása- kizárólag elektronikus úton történik. 

A központi írásbeli vizsgával kapcsolatos kérelmeket, igazoló dokumentumokat, a kijavított vizsgadolgozattal kapcsolatos 

észrevételeket az info@janospal.hu címre kell küldeni az előzőekben említett határidők betartása mellett. 

Januárban mindenkinek kiküldjük a vizsgabehívót valamint a vizsgáról szóló részletes információkat. 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

mailto:info@janospal.hu

