
Szent II. János Pál Hírlevél          2021. december 20.  

5. levél 2021/2022. tanév 

Kedves Szülők! 

Minden családnak Istentől áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk a Szent II. János Pál Iskolaközpont nevében. 

Előttünk álló programjaink: 

január 

3. hétfő   A téli szünet utáni első tanítási nap. 

4. kedd 8.00-15.45 Ebédbefizetés 

5. szerda 8.00-15.45 Ebédbefizetés 

6. csütörtök Vízkereszt Szentmise  

10-13.  hétfő-csütörtök 9. kny nyelvi vizsgái (B1) 

10-14.  hétfő-péntek 
Osztályozóvizsgák az egyéni munkarendben 

tanuló diákok számára. 

18. kedd 8.00-15.45 Ebédbefizetés 

20. csütörtök   9. kny szaknyelvi vizsgái (matematika, földrajz) 

21. péntek  
 Az első félév vége 

A magyar kultúra napja 

22. szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga  

28. péntek  Félévi értesítők kiküldése 
 

Ebédbefizetés februárra: január 4-5. kedd-szerda és január 18. kedd 8:00-15.45-ig. 

Ebédszünet: 12.30-13.00-ig.  

Február 

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 20 

    

15 600  0  

Általános 

iskola 20 12 660  6 330  13 520  6 760  

  
Gimnázium 12 660  6 330  13 520  6 760  

  
 

● 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 gyermek 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 január 6-i szentmiséken az osztályok az erre az alkalomra kialakított rend szerint vesznek részt. Helyszínek: Díszterem, 

Kápolna.  

● A központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező nyolcadikos diákok vesznek részt 2022. január 22-én 10.00 órától. A 

vizsga kezdete előtt legkésőbb 20 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínéül kijelölt vizsgateremben. 

A beosztás az aulában lesz kifüggesztve, a felügyelő tanárok is segítenek abban, hogy mindenki a számára kijelölt teremben 

foglalja el a helyét.  

A szülők az iskola épületének bejáratáig kísérhetik gyermekeiket. Megértésüket köszönjük.  

A vizsgázók az iskola épületébe kézfertőtlenítés után léphetnek be. Maszk használata a vizsgatermen kívül kötelező.  

Az írásbeli vizsga alatt, a vizsgateremben a maszkhasználat ajánlott, de nem kötelező. 

A vészhelyzetre való tekintettel a központi írásbeli vizsga letételére az eddigi egy helyett két pótnapot kell biztosítani. 

Az első pótnap: 2022. január 27. csütörtök 14.00 óra. A központi írásbeli vizsga első pótnapján kérelemre azok a tanulók vehetnek 

részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni és ezt igazolni tudják. 

A második pótnap: 2022. február 4. péntek 14.00 óra. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a 

vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, 

továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán 

(2022. január 22.), sem annak pótnapján (2022. január 27.) nem tudtak megjelenni. 

A második pótnapon való részvételt is annál a középiskolánál kell kérelmezni a jelentkezőnek, ahová a jelentkezését eredetileg 

beadta. A kérelem benyújtásának a határideje 2022. január 28. 16 óra. 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát. 

mailto:penztar@janospal.hu
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNDY2EtRTlmQXExSzlUemFQTl9Tbmc6MQ


A 2022. január 22-i vizsganapon és a 2022. január 27-i pótnapon a vizsgázók 2022. január 28. 8.00-16.00 óráig tekinthetik meg a 

kijavított dolgozataikat.  

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése a második pótnapon vizsgázók számára 2022. február 8. kedd.  

A központi felvételi eljárás írásbeli vizsgáival kapcsolatos értesítések küldése- vizsgabehívók, értékelő lap hitelesített példánya, az 

észrevételek elbírálása- kizárólag elektronikus úton történik. 

A központi írásbeli vizsgával kapcsolatos kérelmeket, igazoló dokumentumokat, a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos 

észrevételeket az info@janospal.hu címre kell küldeni az előzőekben említett határidők betartása mellett. 

Januárban mindenkinek kiküldjük a vizsgabehívót valamint a vizsgáról, a megtekintésről szóló részletes információkat. 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

mailto:info@janospal.hu

