Szent János Pál Hírlevél
10. levél -2020/21. tanév

2021. május 28.

„Légy nagylelkű, és megértő! Senki se jöjjön úgy hozzád, hogy ne érezné magát jobban és boldogabban, amikor távozik. Légy
Isten jóságának élő kifejeződése. Legyen kedvesség arcodon, szemedben, mosolyodban, és meleg kézfogásodban!” (Teréz anya)
Kedves Szülők!
Alább olvashatják az előttünk álló utolsó napok és a tanévzárás tudnivalóit.
A nyári szünidőben felszabadult, tartalmas kikapcsolódást, pihenést és feltöltődést kívánunk minden diákunknak és családjaiknak!
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SZMK
Szentségimádás a kápolnában a 9. kny osztály
részvételével.
9-11. évfolyam: 8.05 –kor a Szent Mihály
Plébánián, Albertfalván, érkezés 7.45-re.
5-8.évfolyam: 8.15-kor/ A beosztás változhat.
1-4. évfolyam: 9.15-kor/ A beosztás változhat.
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
az 5-11. évfolyam számára.
DÖK nap
János Pál Akadémia
Az általános iskola 8. évfolyamának ballagása.
Osztálykirándulások
Tanítás nélküli munkanapok.
Napközis tábor az alsó tagozaton.
Rajztábor.
Testnevelés érettségi, gyakorlati vizsgarész: 12. a,
12. b vizsgázói
Szóbeli érettségik – 12. a - külön beosztás szerint
Szóbeli érettségik – 12. b - külön beosztás szerint
Te Deum és bizonyítványosztás a 9-12.
évfolyamon.
Te Deum és bizonyítványosztás az 5-8.
évfolyamon.
Te Deum és bizonyítványosztás az 1-4.
évfolyamon.
A 2021/2022. tanév 9. kny osztályba felvett tanulók
szüleinek első szülői értekezlete, egyben a
beiratkozás napja.

● Június 4- én, pénteken a második órában (9.15) a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az 5-11. évfolyamos tanulók Deák
István tanár úr előadását nézik meg a saját osztálytermükben. Az előadáshoz játék is kapcsolódik. Az ehhez készült feladatlapokat
a porta előtti asztalokon fogják megtalálni a diákok. A feladatok megoldásához az iskola folyosóin elhelyezett QR kódok és képek
nyújtanak segítséget. A feladatlapot helyesen kitöltők közül 10 nyertest sorsolunk ki, akik egyedi, méretre készített pólót kapnak
ajándékba, melyet az évzárón vehetnek át.
● Június 8-án, kedden a DÖK nap és a János Pál Akadémia programjairól z osztályfőnökök adnak felvilágosítást.
● A 8. b és a 8. c osztályok ballagási ünnepsége 13.20-kor kezdődik. A ballagást az iskola belső udvarán tartjuk meg.
● Június 14. és 15. tanítás nélküli munkanapok, ezeken a napokon már nem lesz tanítás.
● Érettségi vizsgák:
A testnevelés gyakorlati érettségi vizsga mindkét vizsgabizottság számára június 14-én, hétfőn lesz.
Június 15-én szóbeli vizsga a 12. a vizsgabizottságban vizsgázók számára.
Június 17-én szóbeli vizsga a 12. b vizsgabizottságban vizsgázók számára.
● Az alsó tagozatos diákok számára június 14-17. (hétfő-csütörtök) között napközis tábort szervezünk. A részletekről külön
levelet küldtek a napközis tanítók.
● Június 14-18. között Valkó Rita tanárnő rajztábort szervez. Az erről szóló felhívást e-mailben kiküldtük.
● A Te Deum és a tanévzáró ünnepély 2021. június 18-án (péntek) lesz a Díszteremben. Megjelenés ünneplő öltözetben.
- A 9-12. osztályok számára 12.00 órától,

- Az 5-8. osztályok számára 14.00 órától,
- Az 1-4. osztályok számára 16.00 órától.
● Tankönyvek visszavétele:
A végzős diákok a májusi érettségik napján 13-14 óra között a könyvtárba tudják visszahozni a tartós tankönyveket és a könyvtári
tartozásokat. A májusi tankönyv visszavétel helye a könyvtár, akik júniusban hozzák vissza, azoknak az ebédlőben kell leadni a
könyveket. Tartozás esetén nem tudunk érettségi bizonyítványt kiadni.
Az alsósok, a 3. és a 4. osztályosok tankönyveit az osztályfőnök gyűjtik az utolsó tanítási héten.
A felsősök és a gimnazisták június 7-11 között tudják visszahozni a tankönyveiket és könyvtári tartozásaikat 12-16 óra között.
Számukra a tankönyv visszavétel helye a földszinti ebédlő hátsó bejárata, a következő beosztás szerint:
- június 7-én: 5., 6. évfolyam
- június 8-án: 7., 8. évfolyam
- június. 9-én: 9., 10. évfolyam
- június 10-én: a 11. évfolyam, és akinek még van tartozása, hiánya
- június 11-én: akinek van még tartozása, hiánya.
Amennyiben az utolsó napok programjaival ütközik a könyvek visszavitele, más az előzőekben jelölt időpontokban is
visszavihetőek a könyvek, tankönyvek.
Akinek könyvtári tartozása marad a Te Deumig, az nem kaphatja meg a bizonyítványát.
● Június 22-én, kedden 17.00 órától tartjuk a 9. kny osztályba felvett tanulók szülei számára az első szülői értekezletet. Kérjük,
hogy erre az alkalomra hozzák el az előzetesen postai úton kiküldött, a beiratkozáshoz szükséges pontosan kitöltött
dokumentumokat.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:
az iskola vezetése

