
Szent János Pál Hírlevél           2022. május 27.  

10. levél -2021/22. tanév 

Vigyázz magadra! 

      Aludj sokat! 

      Keress kalandokat! 

      Ápold a barátságaidat! 

      Csinálj hasznosat is! 

      Ismerj meg új helyeket! 

      Óvatos légy! 

Kedves Szülők! 

Alább olvashatják az előttünk álló utolsó napok és a tanévzárás tudnivalóit.  

A nyári szünidőben felszabadult, tartalmas kikapcsolódást, pihenést és feltöltődést kívánunk minden diákunknak és családjaiknak! 

Június 

2. csütörtök  
Szentségimádás a kápolnában a 10. a osztály 

részvételével. 

3. péntek  

Első pénteki 

iskolamise 

8.05 (9-11. évf.) Albertfalvi Szent Mihály Plébánia 

8.15 (5-8. évf.) Díszterem 

9.15 (1-4. évf.) Díszterem 

1-3. szerda-péntek 
Projektnapok a felső tagozat és a gimnázium 

részvételével. 

6. hétfő  Pünkösd Munkaszüneti nap.  

7-8. kedd-szerda 14.00 János Pál Akadémia – közösségi terem 

9. csütörtök 13.00 Az általános iskola 8. évfolyamának ballagása. 

13-15.  hétfő-szerda Osztálykirándulások 

15.  szerda Utolsó tanítási nap.  

16. csütörtök 17.00 A leendő 5. évfolyam szülői értekezletei. 

16-18.  csütörtök-szombat Szóbeli érettségik – 12. a vizsgabizottsága 

20-22.  hétfő-szerda Szóbeli érettségik – 12. b vizsgabizottsága 

20-23. hétfő-csütörtök Napközis tábor az alsó tagozaton.  

20-24. hétfő-péntek 8.30-13.00 Rajztábor. 

23. csütörtök  Beiratkozás a 9. kny osztályba. 

23. csütörtök 
17.00 A 2022/2023. tanév 9. kny osztályba felvett tanulók 

szüleinek első szülői értekezlete. 

24. péntek 

9.00  Te Deum és bizonyítványosztás a 9-12. 

évfolyamon. 

11.00 Te Deum és bizonyítványosztás az 5-8. 

évfolyamon. 

15.00 Te Deum és bizonyítványosztás az 1-4. 

évfolyamon. 
 

● Június 1-3-ig az 5-11. évfolyamok projektnapokon vesznek részt.  

● A 8. b és a 8. c osztályok ballagási ünnepsége 13.00-kor kezdődik. A ballagást az iskola belső udvarán tartjuk meg. 

● A János Pál Akadémia előadásait június 7-én és 8-án 14.00 órai kezdettel tartjuk a közösségi teremben. Az érdeklődő diákokat 

szeretettel várjuk erre az alkalomra.  

● Szóbeli érettségi vizsgák: 

Június 16-18. között szóbeli vizsga a 12. a vizsgabizottságban vizsgázók számára. 

Június 20-22. között szóbeli vizsga a 12. b vizsgabizottságban vizsgázók számára. 

● Az alsó tagozatos diákok számára június 20-23. (hétfő-csütörtök) között napközis tábort szervezünk. A részletekről külön 

levelet küldtek a napközis tanítók. 

● Június 20-24. között Valkó Rita tanárnő rajztábort szervez. Az erről szóló felhívást e-mailben kiküldtük. 



● A Te Deum és a tanévzáró ünnepély 2022. június 24-én (péntek) lesz a Díszteremben. Megjelenés ünneplő öltözetben. 

- A 9-12. osztályok számára 9.00 órától, 

- Az 5-8. osztályok számára 11.00 órától, 

- Az 1-4. osztályok számára 15.00 órától. 

A Te Deum és a tanévzáró ünnepség után következik a bizonyítványok kiosztása.  

● A tankönyvek visszavételéről: 

Alsó- és felső tagozaton az osztályfőnökök gyűjtik a tankönyveket, június 7-10 között.  

Gimnáziumi tagozaton június 7-10 között kell a tankönyveket visszaadni, a könyvtári tartozásokat rendezni. 

A végzős évfolyamok a szóbeli érettségijük végéig, a bizonyítványosztásig adják vissza a könyvtári tartozásukat.  

Akinek könyvtári tartozása marad a Te Deumig, az nem kaphatja meg a bizonyítványát. 

● Június 23-án, csütörtökön 17.00 órától tartjuk a 9. kny osztályba felvett tanulók szülei számára az első szülői értekezletet. Ezen 

a napon lesz a beiratkozás is Kérjük, hogy erre az alkalomra hozzák el az előzetesen postai úton kiküldött, a beiratkozáshoz 

szükséges pontosan kitöltött dokumentumokat.  

● Kérjük az osztályokat, hogy a termeikből mindent – könyvek, írószerek, tornazsákok, személyes holmik - pakoljanak ki június 

15-ig. 

● A talált tárgyakat június 24-én, 16.00 óráig az ebédlőben kitesszük.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 


