
Szent II. János Pál Hírlevél         2021. november 26. 

4. levél -2021-2021. tanév 

Betlehemi csillag 

Szelíd fénye mellett 

Ma az égen és a földön 

Angyalok lebegnek. 

Isten hírvivői 

Könnyezve dalolnak 

Békességet, boldogságot 

Földi vándoroknak. 

 

 Kedves Szülők! 

Minden családnak kívánunk az adventi időszakban elcsendesedést, lelki felkészülést az ünnepekre.  

Vigyázzanak egymásra! 

Előttünk álló programjaink: 

december 

1. szerda 8.15 Lelki nap az 1-4. évfolyam számára.  

2. csütörtök  Szentségimádás a kápolnában, 5. a osztály.  

 Lelkigyakorlat a 10. b osztály számára. 

 

 

3. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

8.05 (9-12. évf.) Albertfalvi Szent Mihály Plébánia 

8.15 (5-8. évf.) Díszterem 

9.15 (1-4. évf.) Díszterem 

 A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi vizsgára 

történő jelentkezésének határideje.  

18.00  Adventi lelki est a Regnum Christi szervezésében.  

4. szombat 18.00 Szalagavató bál.  

7. kedd  Lelkigyakorlat a 6. évfolyam számára. 

8.00-15.45 Ebédbefizetés 

8. szerda 8.15-13.30 Rövidített órák 1-7. órák megtartva.  

8.00-15.45 Ebédbefizetés 

14. kedd 8.00-15.45 Ebédbefizetés 

21. kedd 

 Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt.  

Karácsony előtti 

szentmise 

8.05 (9-12. évf.) Albertfalvi Szent Mihály Plébánia 

8.15 (5-8. évf.) Díszterem 

9.15 (1-4. évf.) Díszterem 

12.00-ig Osztálykarácsonyok 

dec.22-jan.3.  Téli szünet 

2022. jan. 3. hétfő Első tanítási nap a téli szünet után.  

Ebédbefizetés januárra: december 7-8. kedd-szerda és december 14. kedd 8:00-15.45-ig. 

Ebédszünet: 12.30-13.00-ig.  

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 

kedvezményes 

Óvoda 21 

    

16 380  0  

Általános 

iskola 21 13 293  6 647  14 196  7 098  

  
Gimnázium 13 293  6 647  14 196  7 098  

  
● 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: 

mailto:penztar@janospal.hu


- 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  

● Az általános iskola 8. osztályos tanulóinak a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2021. december 3.  

A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról: 

https://janospal.hu/iskola/jelentkezesi-lap-a-kozponti-felveteli-irasbeli-vizsgara/ 

vagy alábbi linkről: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso 

● A Regnum Christi szeretettel hív minden érdeklődőt 2021. december 3-án, 18.00 órakor kezdődő adventi lelki estre. Helyszín: a 

Szent II. János Pál Iskolaközpont kápolnája.  

A fokozódó járványhelyzet miatt az iskola területére csak védettségi igazolvánnyal/applikációval és maszkban lehet belépni. 

Online módon is lehet csatlakozni az alkalomhoz. Az ehhez szükséges linket a lelki este előtti napokban kiküldjük. 

● A szalagavató bál december 4-én, 18.00-kor kezdődik a MATE Kertészettudományi Kar K épület Dísztermében. Cím: 1118 

Budapest Villányi út 29-43.  

A COVID 19 világjárvány miatt belépés csak védettségi igazolvány illetve applikáció bemutatásával lehetséges. A maszk viselése 

a rendezvény teljes ideje alatt kötelező.  

● Decemberben minden kedden és csütörtökön rorate mise van a Díszteremben 7.15 órai kezdettel.  

A rorate miséket külön beosztás szerint szervezzük meg, amelyről az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.  

Sajnos a szülők az idei évben sem vehetnek részt ezeken az alkalmakon. Megértésüket köszönjük. 

● December 8-án adventi tanári lelki-délutánt tartunk 14.00 órától. Ezen a napon rövidített órák lesznek. Minden órát megtartunk. 

Az órák 35 percesek lesznek, a szünetek 10 percesek. Ebédszünet 11.50-12.10. A 7. órának 13.30-kor lesz vége. A napközis és a 

tanulószobai foglalkozásokat megtartjuk.  

● A december 11-i szombati munkanapon iskolánkban nem lesz tanítás.  

● 2021. december 21-én, kedden, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon az első négy óra lesz megtartva 8.15-12.00-ig, 

szentmisével és osztálykarácsonyokkal. Aznapra az ebédet központilag lemondjuk. Ha valaki mégis szeretne aznapra étkezést 

kérni, annak szendvicsebédet tudunk biztosítani. Aki ezt kéri, jelezze a penztar@janospal.hu e-mail címen december 10-ig.  

Továbbá kérjük a szülőket, hogy alsóbb évfolyamos gyermekeiket 12.00 óráig vigyék el, hogy közös tanári karácsonyunkat 

megtarthassuk. Ezután összevont ügyeletet tartunk 15.00 óráig. Megértésüket köszönjük.  

● A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. hétfő.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNDY2EtRTlmQXExSzlUemFQTl9Tbmc6MQ
https://janospal.hu/iskola/jelentkezesi-lap-a-kozponti-felveteli-irasbeli-vizsgara/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso
mailto:penztar@janospal.hu

