
Szent János Pál Hírlevél           2022. január 31. 

6. levél -2021-2022. tanév 

Kedves Szülők! 

Előttünk álló programjaink februárban: 

február 

1-11.   Regisztráció nyílt napra az első évfolyam iránt érdeklődő 

szülők számára, valamint az iskolanyitogató játszóházra. 

1. kedd  11. a osztály angol kisérettségi – írásbeli. 

2. szerda 8.15-13.30 Rövidített órák, 1-7. órák megtartva. 

3-4.  csütörtök-péntek 11. a osztály angol kisérettségi – szóbeli vizsgák, külön 

beosztás szerint.  

3. csütörtök  8.15 Szentségimádás a kápolnában, 12. b osztály 

 

4. 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 

18.00 Gimnáziumi bál a DÖK szervezésében.  

7-11.  hétfő-péntek Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása alapján  

8. kedd  8.00-15.45 Ebédbefizetés 

8.15-13.00 Pályaorientációs nap a 9-12. évfolyamos számára  

9. szerda 8.00-15.45 Ebédbefizetés 

 

 

14. hétfő 

8.15-9.00 

9.15-10.00 

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt 

érdeklődők számára az 1. és a 2. órában. 

16.30 Iskolanyitogató játszóház nem az iskolaközpont óvodájába 

járó gyermekek számára, tájékoztató a szüleik számára.   

15. kedd  Jelentkezési határidő az érettségi vizsgákra.  

Jelentkezési határidő a felsőfokú képzésre. 

 

 

15. kedd 

8.15-9.00 

9.15-10.00 

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt 

érdeklődők számára az 1. és a 2. órában. 

16.30 Iskolanyitogató játszóház az iskolaközpont óvodájába járó 

gyermekek számára, tájékoztató az iskolaközpont óvodájába 

járó gyermekek szülei számára. 

18. péntek  
 Jelentkezési határidő a középfokú iskolába. 

 Felsős farsang  

22. kedd 8.00-15.45 Ebédbefizetés 

22-28.  

kedd-hétfő  

14.00 órától Szóbeli meghallgatás a középfokú felvételi eljárás 

keretében. 

23-25.  

szerda-péntek 
 

Témanapok az általános iskola alsó tagozatán. 

Pénteken alsós farsang.  

25. péntek  
Kiállítás a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

alkalmából.  

28. hétfő  Jelentkezési határidő az általános iskola első évfolyamára. 

február 28-március 7.   Regisztráció a szülői fogadóórákra.  
 

Ebédbefizetés márciusra: február 8-9. kedd-szerda és február 22. kedd: 8:00-15.45-ig. 

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Március 

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: 

- 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 

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


● Február 2-án tartjuk a félévi nevelőtestületi értekezletet14.00 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.  

● Február 8-án a 9-12. évfolyamok pályaorientációs napon vesznek részt. A diákok, választás alapján, 4*60 perces, a pályájukat, 

hivatásukat bemutató meghívott vendégek beszámolóját hallgathatják meg. Lehetőség lesz beszélgetésre is. 

● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2022. február 14-én és 15-én.  

Az első óra 8.15-kor a második óra 9.15-kor kezdődik. Az órák megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs 

felület a honlapon lesz elérhető, regisztrálni február 1-11. között lehet. A 16.30-kor kezdődő délutáni alkalmakra is szükséges a 

regisztráció. 

A 2022. február 14-i iskolanyitogató játszóházra és tájékozatóra a nem az iskolaközpont óvodájába járó gyermekeket várjuk 

szüleikkel együtt.  

A 2022február 15-i iskolanyitogató játszóházra és tájékoztatóra az iskolaközpont óvodájába járó gyermekeket várjuk szüleikkel 

együtt. 

Minden látogatót arra kérünk, hogy használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőket, valamint a felnőttek viseljenek maszkot. 

Az első évfolyamra történő beiskolázással kapcsolatos információk az iskola honlapján megtalálhatók. 

Jelentkezési határidő: 2022. február 28. 

● Az öt évfolyamos képzésre jelentkezés határideje 2022. február 18.  

● A középfokú felvételi eljárás keretében a szóbeli meghallgatására 2022. február 22-február 28. között kerül sor. A szóbeli 

elbeszélgetés minden nap 14.00 órától kezdődik. A beosztásról minden felvételizőnek külön értesítést küldünk. 

● Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket az 1% felajánlásával. A honlapunkon minden adatot 

megtalálnak.  

Az Egyháznak felajánlott 1 % esetében a rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély bevallásban fizetendő 

adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházi kedvezményezett részére még ebben az esetben is érdemes 

rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma alapján 

történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét.  

 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

az iskola vezetése 


