Szent II. János Pál Hírlevél
3. levél -2021-22. tanév

2021. október 22.
Sok szent Márton napokat vígan elérhesd,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes,
Az ég harmatja szívedet újítsa,
Áldások ára házad elborítsa.
Tenéked minden öröm hótig adassék,
Amelyen semmi bánat ne barátkozzék,
Légyen éltednek virága mind kinyílt,
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.
Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,
S ott aztán az életed jobban cserélhesd,
A szentek serege közébe fogadjon,
S az úr a boldog életben részt adjon, pénzt adjon.
Folyjon az úr áldása a te házadra,
Mint az ama betlehemi kútnak forrása,
Élj víg reménybe, trombita-zengésben,
Vigyen fel az isten a fényes mennyekbe."
(erdélyi, észak-mezőségi Márton napi köszöntő)

Kedves Szülők!
Az őszi szünet előtt szeretnénk tájékoztatni Önöket a novemberi programokról. A szünetre jó pihenést és kikapcsolódást kívánunk
minden családnak és diákjainknak!
Előttünk álló programjaink:
November
2. kedd
2-15.
4. csütörtök
5.

Első pénteki
iskolamise

5-15.
9. kedd
10. szerda
10. szerda
11-12.
15-22.

8.00-15.45

csütörtök-péntek
8.15-9.00
9.15-10.00

16. kedd
16.30

17. szerda

8.15-12.00
8.15-9.00
9.15-10.00

17. szerda
16.30
18. csütörtök

17.30

21. vasárnap

16.00

23. kedd
24. szerda
25-26.
30. kedd

8.00-15.45
17.00-19.00
csütörtök-péntek

Első tanítási nap az őszi szünet után.
Regisztráció nyílt napra az első évfolyam iránt
érdeklődő szülők számára, valamint az
iskolanyitogató játszóházra.
Szentségimádás az 5. b osztály részvételével.
8.05 (9-12. évf.) Albertfalvi Szent Mihály Plébánia
8.15 (5-8. évf.) Díszterem
9.15 (1-4. évf.) Díszterem
Regisztráció nyílt napra a gimnáziumi két tanítási
nyelvű képzés iránt érdeklődők számára, valamint
az igazgatói tájékoztatóra.
Ebédbefizetés
Ebédbefizetés – csak átutalással
Tanítás nélküli munkanap.
Lelkigyakorlat a 9.b és a 10.a osztályok számára.
Regisztráció a szülői fogadóórára.
Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt
érdeklődők számára az 1 és a 2. órában.
Iskolanyitogató
játszóház
az
iskolaközpont
óvodájába járó gyermekek számára, tájékoztató az
iskolaközpont óvodájába járó gyermekek szülei
számára.
Nyílt nap a gimnáziumi két tanítási nyelvű képzés
iránt érdeklődők számára.
Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt
érdeklődők számára az 1 és a 2. órában.
Iskolanyitogató játszóház nem az iskolaközpont
óvodájába járó gyermekek számára, tájékoztató a
szüleik számára.
Igazgatói tájékoztató a gimnáziumról, a magyarangol két tanítási nyelvű képzésről.
Krisztus Király ünnepi szentmise az iskolaközpont
Dísztermében.
Ebédbefizetés
Szülői fogadóóra.
Lelkigyakorlat a 11. a osztály számára.
Lelkigyakorlat az 5. évfolyam számára.

Ebédbefizetés decemberre: november 9. kedd és november 23. kedd 8:00-15.45-ig. November 10-én csak átutalással.
Ebédszünet: 12.30-13.00-ig.
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● Kérjük, hogy az ebédet lehetőség szerint átutalással rendezzék. Akik korábban készpénzben fizettek be, azok átutalási
szándékukat jelezzék a penztar@janospal.hu e-mail címen. A befizetett ebédet a gyermek hiányzása esetén a következő rend
szerint lehet lemondani:
- sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának/osztályának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadása. 1 napra történő
lemondás esetén elég csak 1 dátumot megadni. A telefonszám: +36-30/957-12-83
- interneten keresztül az alábbi linken: www.janospal.hu/ebed
● A bejelentés napjára befizetett ebéd nem lemondható. A bejelentést követő napra az ebéd reggel 9 óráig mondható le. A reggel 9
óra után bejelentett lemondásokat már csak két nappal későbbi étkezés lemondására van módunk elfogadni.
Kérjük a szülőket, hogy hiányzás esetén mindenképpen mondják le a befizetett ebédet, mert a támogatott ebédeknél, le nem
mondott hiányzás esetén az iskola elesik a támogatástól és azt saját magunknak kell kifizetnünk.
● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2021. november 16-án és november 17-én.
Az első óra 8.15-kor a második óra 9.15-kor kezdődik. Az órák megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs
felület az iskola honlapján lesz elérhető 2021. november 2-15. között.
A 16.30-kor kezdődő délutáni alkalmakra is szükséges a regisztráció. A 2021. november 16-i iskolanyitogató játszóházra és
tájékozatóra az iskolaközpont óvodájába járó gyermekeket várjuk szüleikkel együtt.
A 2021. november 17-i iskolanyitogató játszóházra és tájékoztatóra a más óvodába járó gyermekeket várjuk szüleikkel együtt.
Minden látogatót arra kérünk, hogy használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőket, valamint a felnőttek viseljenek maszkot.
● A gimnáziumi két tanítási nyelvű képzés iránt érdeklődők számára nyílt napot tartunk november 17-én. Az első három órában
lehet tanórákat látogatni, 8.15- 11.00 óráig, majd 11.15-től igazgatói tájékoztatón vehetnek részt az érdeklődők, ahol az iskoláról,
a magyar-angol két tanítási nyelvű képzésről, a felvételi követelményekről kaphatnak információkat.
November 18-án 17.30 órakor, azok számára, akik nem tudtak a november 17-i nyílt napon részt venni, ismét tájékoztatást tartunk
az iskoláról, a magyar-angol két tanítási nyelvű képzésről, a felvételi követelményekről.
Az órák megtekintése, a tájékoztatókon való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület az iskola honlapján lesz
elérhető 2021. november 5-15. között.
Minden látogatót arra kérünk, hogy használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőket, valamint viseljen maszkot.
● A szülői fogadóórára az előzetes bejelentkezésre 2021. november 15-22. 12:00 óráig van lehetőség. Regisztrálni a honlapon
lehet.
● November 10-én tanítás nélküli munkanap lesz, nem lesz tanítás az iskolában. Ezen a napon nevelőtestületi értekezletet tartunk.
● Iskolaközpontunk óvodája az idei nevelési évben ünnepli 10 éves születésnapját. Ebből az alakalomból két pályázatot
hirdetünk meg: - rajzpályázat 3-10 éves korosztály számára
- videó pályázat volt ovisoknak.
A pontos leírásról, a részletekről az alábbi linken olvashatnak információkat: https://janospal.hu/ovoda/10-eves-az-ovodank

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:
az iskola vezetése

