
Szent János Pál Hírlevél           2021. április 30. 

9. levél - 2020/2021. tanév 

Dsida Jenő Hálaadás című versének egy részletével köszöntjük Anyák napja alkalmából az édesanyákat.  

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 

Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Előttünk álló programjaink: 

Május 

3-7. hétfő-péntek 

 Érettségi vizsgák, házi vizsgák külön beosztás 

szerint.  

Online oktatás az 5-11. évfolyamon. 

7. péntek 8.15-től Első pénteki iskolamise az alsó tagozaton. 

10. hétfő   
Személyes oktatás első napja (felső tagozat, 

gimnázium).  

10-13.   
9. kny angol nyelvi vizsgái (B1+), szaknyelvi 

vizsga külön beosztás szerint.  

11. kedd   Lelkigyakorlat, 8. évfolyam  

12. szerda 9.00-16.00 Ebédbefizetés 

13. csütörtök 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

17-21. hétfő-péntek  
Osztályozóvizsgák az egyéni munkarendben tanuló 

diákok számára. 

17-21. hétfő-péntek  

9. b történelem írásbeli vizsga külön beosztás 

szerint. 

11. b történelem szóbeli vizsga külön beosztás 

szerint. 

10. b B2+ angol nyelvi vizsga külön beosztás 

szerint.  

9. kny angol nyelvi vizsgái (B1+), szaknyelvi 

vizsgák külön beosztás szerint.  

18. kedd  Lelkigyakorlat, 7. évfolyam 

19. szerda  Lelkigyakorlat, 11. a osztály 

19. szerda 
8.00-10.00 Idegen nyelvi mérés a 6. évfolyamon. 

10.00-12.00 Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon. 

19. szerda 
8.00-16.00 Ebédbefizetés 

17.30 SZMK 

21. péntek 14.00 Ballagás 

21. péntek  Lelkigyakorlat, 10. b osztály 

24. hétfő Pünkösd Munkaszüneti nap.  

25-26. kedd-szerda  9. b B2 nyelvi vizsga.  

26. szerda 

8.00-12.00 Országos kompetenciamérés a 6., 8., 10. 

évfolyamokon.  

17.00  Leendő elsősök első szülői értekezlete a 

Díszteremben. 

28. péntek  Lelkigyakorlat, 9. kny, 9.a osztály 

28. péntek 
8.45 Az iskolaközpont közös imája: Mária ima 

 9. b B2 nyelvi vizsga.  
 

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 

iskola 9 5 697  2 849  6 084  3 042  

  Gimnázium 5 697  2 849  6 084  3 042  

   

● Jelen rendelkezések szerint az online oktatás az általános iskola felső tagozatán és a gimnáziumban május 7-ig tart, május 10-től 

a diákok és a tanárok személyes jelenlétével folytatódik a tanítás.  

● Május 3-7-ig az érettségi első hetében minden nap 9.00 órakor kezdődnek az érettségi vizsgák. A május 10-i héttől kezdve a 

vizsgák reggel 8.00 órakor, a délutáni vizsgák 14.00 órakor kezdődnek. 

● Május 21-én tartjuk a végzős évfolyamok ballagási ünnepségét. A szervezés folyamatban van, a pontos részletekről a szervezők 

adnak majd információt.  

● Az Országos Kompetenciamérésben részt vevő évfolyamok (6., 8. és 10. évfolyam) a mérés napján, május 26-án nem tanítási 

órákon vesznek részt, hanem a mérés feladatlapjait töltik ki. A mérés 4 tanítási órát vesz igénybe, utána a diákok hazamehetnek. A 

tanulószoba ezen a napon 12.20-tól működik. A mérés után a diákok hazavisznek egy kérdőíves felmérést, amit másnapra kell 

visszahozniuk. A felmérésben megadott háttér-információk a családi háttér felmérését szolgálják, fontosak az iskola 

megítélésében, ezért kérjük, mindenképpen töltsék ki és küldjék vissza a füzetet. 

A tankönyvek visszavételéről, könyvtári tartozásokról: 

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.  

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  

Júniusi előzetes: 

● Osztálykirándulások: 2021. június 9., június 10. és június 11.  

● Az utolsó tanítási nap: 2021. június 11. (péntek).  

● Te Deum, bizonyítványok kiosztása 2021. június 18-án osztálytermi keretek között.  

● Érettségi vizsgák 

- Testnevelés gyakorlati vizsga: június 14.  

Szóbeli vizsgák:  

- 12. a vizsgabizottsága: június 15. 

- 12. b vizsgabizottsága: június 17.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 az iskola vezetése  


