Szent II. János Pál Hírlevél
3. levél 2022-23. tanév

2022. október 28.
Sok szent Márton napokat vígan elérhesd,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes,
Az ég harmatja szívedet újítsa,
Áldások ára házad elborítsa.
Tenéked minden öröm hótig adassék,
Amelyen semmi bánat ne barátkozzék,
Légyen éltednek virága mind kinyílt,
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.
Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,
S ott aztán az életed jobban cserélhesd,
A szentek serege közébe fogadjon,
S az úr a boldog életben részt adjon, pénzt adjon.
Folyjon az úr áldása a te házadra,
Mint az ama betlehemi kútnak forrása,
Élj víg reménybe, trombita-zengésben,
Vigyen fel az isten a fényes mennyekbe."
(erdélyi, észak-mezőségi Márton napi köszöntő)

Kedves Szülők!
Az őszi szünet előtt szeretnénk tájékoztatni Önöket a novemberi programokról. A szünetre jó pihenést és kikapcsolódást kívánunk
minden családnak és diákjainknak!
Előttünk álló programjaink:
November
okt. 28-nov.14.
1. kedd
2-4.
5. szombat
7.
7-14.
8. kedd
11.

szerda-péntek
18.00
hétfő

péntek

11-21.
12. szombat

11.00-tól

14-30.
15. kedd
16. szerda
16. szerda
16. szerda
16. szerda

8.00-15.50
8.00-15.50
8.15-12.00
17.00-19.00
19.00

17. csütörtök

17.30

Lelkigyakorlat a 11.a osztály számára.

18. péntek
20. vasárnap
22. kedd

23. szerda
23. szerda
25.
25. péntek
25. péntek
29. kedd
30. szerda

Regisztráció a nyílt napra a gimnáziumi képzések iránt érdeklődők
számára, valamint az igazgatói tájékoztatókra.
Munkaszüneti nap
Tanítás nélküli munkanapok.
Szalagavató.
Első tanítási nap a szünet után.
Regisztráció a szülői fogadóórákra.
Bemeneti mérés: 6.a osztály. Szövegértés és matematika.
Lelkigyakorlat a 9.b osztály számára.
Regisztráció nyílt napra az első évfolyam iránt érdeklődő szülők
számára, valamint az iskolanyitogató játszóházra.
Márton nap.
Bemeneti mérések az 5. és a 4. évfolyamokon külön beosztás
szerint.
Ebédbefizetés
Ebédbefizetés
Nyílt nap a gimnáziumi képzések iránt érdeklődők számára.
Fogadóóra.
RC lelki est.
Igazgatói tájékoztató a gimnáziumi képzésekről.

16.00
8.15-9.00
9.15-10.00
16.30
8.15-9.00
9.15-10.00
16.30
8.00-15.50
péntek
15.00-18.30
20.00

Krisztus Király ünnepi szentmise az iskolaközpont Dísztermében.
Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők
számára az 1 és a 2. órában.
Iskolanyitogató játszóház.
Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők
számára az 1 és a 2. órában.
Iskolanyitogató játszóház.
Ebédbefizetés.
Lelkigyakorlat a 10. a osztály számára.
Felsős suli-buli.
János Pálos édesapák imaestje.
Lelkigyakorlat a 6. évfolyam számára.
Lelki nap az alsó tagozaton.

Ebédbefizetés decemberre: november 15. kedd, november 16. szerda, valamint november 23. szerda 8:00-15.50 óráig.
Ebédszünet: 12.30-13.00-ig.

December

napok
száma

Óvoda

15

Óvoda érzékeny
étkezés

15

Általános iskola alsó
tagozat

15

Általános iskola alsó
tagozat érzékeny
étkezés

15

Általános iskola
felső tagozat

14

Általános iskola
felső tagozat
érzékeny étkezés

14

Gimnázium

14

Gimnázium
érzékeny étkezés

14

teljes áru
csak ebéd

nagycsaládos
csak ebéd

teljes árú
ebéd és
uzsonna

nagycsaládos
ebéd és uzsonna

13 050

6 525

14 580

7 290

18 105

9 053

19 440

9 720

12 180

6 090

13 608

6 804

16 898

8 449

18 144

9 072

12 180

6 090

16 898

8 449

napi 3*-i
étkezés
teljes áron

napi 3*-i étkezés
nyilatkozattal
kedvezményről

15 855

0

20 775

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 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
● A bejelentés napjára befizetett ebéd nem lemondható. A bejelentést követő napra az ebéd reggel 9 óráig mondható le. A reggel 9
óra után bejelentett lemondásokat már csak két nappal későbbi étkezés lemondására van módunk elfogadni.
Kérjük a szülőket, hogy hiányzás esetén mindenképpen mondják le a befizetett ebédet, mert a támogatott ebédeknél, le nem
mondott hiányzás esetén az iskola elesik a támogatástól és azt saját magunknak kell kifizetnünk.
● Iskolánk november 5-én tartja a végzős évfolyamok szalagavató bálját, melynek helyszíne: 1114 Budapest, Villányi út 27.
Budai Ciszterci Gimnázium Sportcsarnok. Belépés alkalomhoz illő öltözetben.
● A szülői fogadóórára az előzetes bejelentkezésre 2022. november 7-14. között van lehetőség. Regisztrálni a honlapon lehet.
●Sok szertettel várjuk a családokat a november 12-én az SZMK által szervezett Márton napi kavalkádra, lámpás felvonulásra.
Kérjük a szülőket, hogy SZMK képviselőjüket segítve vegyenek részt a szervezési feladatokban. Köszönjük!
● A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés vagy a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés iránt érdeklődők
számára nyílt napot tartunk november 16-án. Az első három órában lehet tanórákat látogatni, 8.15- 11.00 óráig, majd 11.15-től
igazgatói tájékoztatón vehetnek részt az érdeklődők, ahol az iskoláról, a gimnáziumi képzésekről, a felvételi követelményekről
kaphatnak információkat a szülők és a diákok.
Az igazgató tájékoztatót november 17-én 17.30- kor megismételjük, hogy azok is részt tudjanak venni ezen az alkalmon, akiknek
a délelőtti időpont nem megfelelő.
A nyílt napra és az igazgatói tájékoztatóra regisztrálni szükséges. A regisztráció időpontja: október 28-november 14. között az
iskola honlapján keresztül.
A gimnáziumi képzésekről: https://janospal.hu/felveteli-informaciok/gimnazium/
● November 20-án, vasárnap 16.00 órakor az iskolaközpont Dísztermében Szentmise lesz Krisztus Király ünnepe alkalmából.
Minden családod szeretettel várunk!
● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2022. november 22-én és november 23-án az
első két órában. Az első óra 8.15-kor a második óra 9.15-kor kezdődik. Az órák megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött. A
regisztrációs felület az iskola honlapján lesz elérhető 2022. november 11-21. között.
Mindkét napon tartunk iskolanyitogató játszóházat 16.30 órai kezdettel. Az iskolanyitogató játszóházra a gyermekeket várjuk,
szüleiknek pedig tájékoztatást tartunk az iskoláról, az első évfolyamon folyó munkáról.

Az iskolanyitogató alkalmakra is regisztrálni szükséges a fent nevezett időben.
Az első évfolyam beiskolázási tudnivalóiról: https://janospal.hu/felveteli-informaciok/altalanos-iskola-1-evfolyam/
● Idén is, minden hétfőn a Közbenjáró Édesanyák közös imára hívják az édesanyákat és nagymamákat. Időpont: hétfőnként 8.009-00-ig, helyszín: az iskolaközpont kápolnája.
A november hírlevél mellé csatoljuk iskolaközpontunk beiskolázási, továbbtanulási szórólapjait.

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:
az iskola vezetése

