
Szent János Pál Hírlevél           2021. február 26.  

7. levél 2020/2021. tanév 

Kedves Szülők! 

Böjte Csaba atya nagyböjti gondolataival kívánunk minden családnak kitartást és türelmet.  

„Benned van a béke terv, melyet, ha alázattal megfogalmazol, hangosan kimondasz, elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik 

a gyermekek arcára.” 

Előttünk álló programjaink: 

Március: 

2. kedd 8.15 Lelkigyakorlat a 6. évfolyam számára.  

3. szerda 19.00-21.00 Nagyböjti lelki est a Regnum Christi Mozgalom szervezésében.  

4. csütörtök 
10.15-től  Szentségimádás a kápolnában a 8. a osztály részvételével. 

5. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

8:15-től  

Szentmise évfolyamok, osztályok szerinti bontásban, a Díszteremben.  

6. szombat 10.00-13.00 Ismerkedés az általános iskola első évfolyamára jelentkezőkkel. 

9. kedd 8.15 Lelkigyakorlat a 7. évfolyam számára.  

10. szerda 9.00-16.00 Ebédbefizetés. 

11. csütörtök 8.00-16.00 Ebédbefizetés. 

12. péntek 
 Március 15-ünnepség a Díszteremben, a 5-8. évfolyamok számára, évfolyam 

szerinti bontásban. 

márc. 12 - márc. 22.   Regisztráció az online- szülői fogadóórára.  

március 15.  Nemzeti Ünnep Munkaszüneti nap.  

március 16.  
 Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (9. évfolyamra jelentkezők) 

Tanítás nélküli munkanap.  

17. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés. 

18-19.  

csütörtök-péntek 
 

Lelkigyakorlat a 12. évfolyam számára.  

22-23. hétfő-kedd  
A 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak módosításának lehetősége 

(sorrendváltoztatás).  

23. kedd  Lelkigyakorlat a 8. évfolyam számára.  

24. szerda 17.00-19.00 Online szülői fogadóóra.  

27. szombat 18.00 Zenés Keresztút online közvetítéssel a Díszteremből.  

31. szerda  Utolsó tanítási nap a tavaszi szünet előtt.  

Áprilisi előzetes   

április 1-9.  Tavaszi szünet. 

április 12.   Első tanítási nap a tavaszi szünet után.  

április 12-16.   
Osztályozóvizsgák az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők számára. 

(idegen nyelv) 11. a és 11. b osztály  

Ebédbefizetés áprilisra: szerdán és csütörtökön, szerda: 9.00-16.00, csütörtök: 8.00-16.00.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Ebédet lemondani csak a következő módokon lehetséges: interneten keresztül: janospal.hu/ebéd (az iskola honlapján az ’EBÉD’ 

menüponton keresztül érhető el) vagy a +36-30/957-12-83 számra elküldött SMS-ben.  

Kérjük, hogy a nem ebédlemondással kapcsolatos kérdéseiket a penztar@janospal.hu e-mail címre küldjék.  
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Általános 
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• A vészhelyzeti intézkedések - 2021. március 15-ig történő meghosszabbításával a gimnáziumi osztályok továbbra is digitális 

munkarendben tanulnak. A március 15-e utáni helyzetről szóló döntés később kerül kihirdetésre. 

• Nagyböjti lelki est 2021. március 3-án, szerdán, 19.00-21.00 között a Regnum Christi Mozgalom szervezésében, „Homokba kell 

írni…”, avagy A megbocsájtás címmel.  

A lelki est – a még mindig tartó járványhelyzetre való tekintettel – Zoomon lesz megtartva. Jelentkezés: március 2. éjfélig ezen a 

linken: https://forms.gle/ezCogyUpJ2m6ywBn9 

• Március 12-én a jelenléti oktatásban tanuló diákok ünneplőben és kokárdával érkeznek az iskolába. Az ünnepi 

megemlékezést a díszteremben évfolyambontásban tekinthetik meg az 5-8. évfolyamos diákok. 

• 2021. március 12-22. között (12.00 óráig) lesz lehetőség az iskola honlapján keresztül regisztrálni a 2021. március 24-i online 

szülői fogadóórákra.  

• Március 16-án tanári lelki napot tartunk. Ezen a napon iskolaközpontunkban nem lesz tanítás.  

• Március 22-23. között az általános iskola nyolcadik osztályos diákjai a tanulói adatlapon jelölt jelentkezések sorrendjén 

változtathatnak. 

• A március 27-én 18.00 órától Zenés Keresztút online közvetítése lesz. A hozzáférési linket a szervezők később küldik ki a 

szülőknek, tanulóknak.  

Szintén ezen a napon az osztályok (1-12.évf.) kiránduláson vehetnek részt, melyről az osztályfőnökök adnak felvilágosítást. 

• A március 31-re tervezett János Pál Akadályversenyt nem tartjuk meg. Azon a napon a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

lesz.  

• 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.  

Az Anima Una Alapítvány adószáma: 18147304-1-43 

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: 

• Tavaszi szünet az iskolaközpontban 2021. április 1-9-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 2021. április 12. hétfő. 

• Azok számára, akik előrehozott érettségi vizsgára jelentkeztek idegen nyelvből, 2021. április 12-16. között szervezzük meg az 

osztályozóvizsgákat, melynek pontos időpontjáról külön értesítést küldünk minden érintettnek.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

https://forms.gle/ezCogyUpJ2m6ywBn9

