Szent János Pál Hírlevél
8. levél -2021/2022. tanév

2022. március 28.

Kedves Szülők!
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes atya gondolatával kívánunk mindannyiuknak áldott húsvéti ünnepeket!
„Húsvét számomra azt jelenti: Jézus Krisztus bízott bennem, a világunkban, abban, hogy képesek vagyunk felnőni ahhoz, hogy a
szeretet parancsát követve egy emberhez méltóbb, jobb világot építsünk.”
Áprilisi programjaink:
Április
Első pénteki
iskolamise

1. péntek
1-5. péntek-kedd

8.00-15.45
8.00-15.45

5. kedd
6. szerda
7-8. csütörtökpéntek
11. hétfő
11-12. hétfő-kedd
12. kedd

8.00-15.45

12. kedd
13. szerda
14-22.
21-22. csütörtökpéntek

8.00-16.00

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára.

14.00-tól

Első tanítási nap a tavaszi szünet után.
Országos kompetenciamérés –
természettudományos mérés a 9.b és a 10.a
osztály számára.
Országos kompetenciamérés – szövegértés és
matematika- a 9.b és a 10.a osztály számára.
Holokauszt emléknap. Előadás a 9-12. évfolyam
részvételével a Díszteremben.
A 12. évfolyamos tanulók utolsó tanítási napja.
Ballagás

25. hétfő

27. szerda
28. péntek
29. péntek

8.05 (9-12. évf.) Albertfalvi Szent Mihály
Plébánia
8.15 (5-8. évf.) Díszterem
9.15 (1-4. évf.) Díszterem
A Határtalanul program keretében erdélyi
diákok és tanáraik látogatása.
Ebédbefizetés
Ebédbefizetés
Írásbeli és szóbeli osztályozóvizsgák idegen
nyelvekből (angol és német nyelv) az
előrehozott érettségi vizsgát tevők számára.
A magyar költészet napja.
11. b osztály angol nyelvi – C1 – vizsgái.
Első gyónás az általános iskola 3. évfolyama
számára.
Ebédbefizetés
János Pál Akadályverseny az 1-12. évfolyam
részvételével. Gyülekezés: 7.50-8.00 óráig a
városmajori templom mögötti parkban.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
Tavaszi szünet.

Ebédbefizetés májusra: kedden és szerdán (április 5-6., április 12.): 8.00-15.45.
Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 között.

Május

napok
száma

Óvoda

22

Általános
iskola alsó
tagozat

22

Általános
iskola felső
tagozat

19

Gimnázium

19

teljes áru
csak ebéd

nagycsaládos teljes áru ebéd nagycsaládos ebéd
csak ebéd
és uzsonna
és uzsonna

egész napos
étkezés teljes egész napos étkezés
áron
kedvezményes
17 160

13 926

6 963

14 872

7 436

12 027

6 014

12 844

6 422

12 027

6 014

0

● 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 János Pál Akadályverseny részleteiről az iskola honlapján keresztül tájékozódhatnak majd.
● Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből
tudunk fejlesztésekre fordítani, mert az állami normatíva épphogy csak az üzemeltetésre elég. Kérjük, támogassák intézményünket
az 1% felajánlásával. A honlapunkon minden adatot megtalálnak.
● A 2022. évi Országos Kompetenciamérések 2021/2022. tanévtől digitális formában valósulnak meg április és május hónapban.
Áprilisban próbaüzemre kerül sor a 6. 8. évfolyamon a 9. b és a 10. a osztályokban.
- 2022. április 5. kedd 14.00 órától: 10. évfolyam
-- 2022. április 12. kedd 14.00 órától: 6. évfolyam
A próbaüzem alkalmak időtartama mindhárom esetében 45 perc.
Májusi előzetes:
● Az alsó tagozatosok életében az érettségi hetében nem lesz változás.
● Az 5-11. évfolyamok számára az érettségi első három napján - május 2-4. - iskolánkban délutáni tanítás lesz.
Mivel az érettségi első hetében a délelőtti vizsgák idén is 9.00 órakor kezdődnek, a következőképpen alakul a hét első három
napjának rendje:
- Hétfőn – május 2-án- az első három órát tartjuk meg órarend szerint. A tanítás 14.00-kor kezdődik, érkezés 13.50-re. Az órák 35
percesek, a szünetek 10 percesek lesznek. A tanítás 16.05-kor ér véget.
- Kedden és szerdán – május 3-án és 4-én - a tanítás 13.00 órakor kezdődik és 15.55-ig tart. Érkezés 12.50-re. Az órarend szerinti
első négy órát tartjuk meg 35 perces órákkal és 10 perces szünetekkel.
Azoknak a felső tagozatos diákoknak, akik nem egyedül közlekednek, 8.00-tól a tanítás kezdetéig tanulószobás ügyeletet
biztosítunk. Kérjük, ha ezt igénybe szeretnék venni, jelezzék az osztályfőnököknek.
Ezeken a napokon nem lesz ebéd az 5-11. évfolyamokon.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:

az iskola vezetése

