
Szent II. János Pál Hírlevél          2022. december 19.  

5. levél 2022/2023. 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 

9. hétfő   A téli szünet utáni első tanítási nap. 

9-13.  hétfő-csütörtök Osztályozóvizsgák az egyéni munkarendben tanuló diákok számára. 

10. kedd 
8.00-15.50 Ebédbefizetés 

19.00 Lelki est a Regnum Christi szervezésében.  

11. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

11-13. szerda-péntek 9.kny szaknyelvi vizsgák 1. (matematika, CC) 

16-20. hétfő-péntek 9.kny B1 angol nyelvi vizsga 

18. szerda 8.00-15.50 Ebédbefizetés 

19. csütörtök 15.00-16.00 
School Fever. Zenés, vezetett szentségimádás és gyónási lehetőség. 

Helyszín: Kápolna 

20. péntek  
 Az első félév vége 

A magyar kultúra napja  

21. szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga  

27. péntek 

 Félévi értesítők kiküldése 

 Ecyd felező buli a Díszteremben.  

20.00 János Pálos édesapák imaestje. 

30. hétfő  Pályaorientációs nap a 9-12. évfolyamok számára.  

jan. 30-febr.1.   hétfő-szerda 11.a angol nyelvi kisérettségi.  

január 31. kedd 14.00 Pótló központi írásbeli vizsga.  
 

Ebédbefizetés februárra: január 10-11. kedd-szerda és január 18. szerda 8:00-15.50-ig. Ebédszünet: 12.30-13.00-ig.  

Február 

napok 

száma 
teljes árú 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes árú 

ebéd és 

uzsonna 

nagycsaládos 

ebéd és uzsonna 

napi 3*-i 

étkezés teljes 

áron 

napi 3*-i étkezés 

nyilatkozattal 

kedvezményről 

Óvoda 
20 

    23 673  0  

Óvoda érzékeny 

étkezés 
20 

    27 700  0  

Általános iskola 18 17 031  8 515  18 631  9 315    

Általános iskola 

érzékeny étkezés 
18 

21 726  10 863  23 328  11 664    

Gimnázium 18 17 031  8 515      

Gimnázium 

érzékeny étkezés 
18 

21 726  10 863      

 

● Az ételszállító az árak emelésére kényszerült, így az árak a fentiek szerint nőttek. Óvoda háromszori étkezés: 1184,- Ft lett, 

általános iskola ebéd-uzsonna: 1035,- Ft lett és gimnáziumi ebéd ára: 946,- Ft-ra változott. Az árváltozás februártól érvényes. Az 

érzékeny étkezések árai nem változtak.  

● Ebédet lemondani a következőképpen lehet:  

- interneten az iskolaközpont honlapján keresztül: https://janospal.hu/iskola/ebedbefizetes/ 

- sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának/osztályának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadásával. lemondás esetén. 

Telefonszám: +36-30/957-12-83. További részletek az iskola honlapján elérhetőek a fenti linkre kattintva.  

https://janospal.hu/iskola/ebedbefizetes/


● A magyar kultúra napja alkalmából az osztályok saját szervezésű programon vesznek részt az osztályfőnökök tájékoztatása 

szerint.  

● A központi írásbeli felvételin a vizsgára jelentkező nyolcadikos diákok vesznek részt 2023. január 21-én 10.00 órától. A 

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

A beosztás az aulában lesz kifüggesztve, valamint 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 bejáratnál és a vizsgatermekben kézfertőtlenítőket helyezünk el.  

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt, személyi igazolványt vagy diákigazolványt, 

hozzanak magukkal.  

Innivalót és harapnivalót mindenki hozhat magával.  

Általános információk a feladatlapokról 

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45-45 perc alatt tíz 

feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. 

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

Fontos, hogy mindenkinél legyenek íróeszközök, kék vagy fekete színű tollak, ceruzák, illetve a matematika feladatlap 

kitöltéséhez vonalzó, körző, szögmérő.  

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök 

- Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

- Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. 

zsebszámológép) nem használható. 

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulókra a határozatban megkapott kedvezmények vonatkoznak (hosszabb idő 

és/vagy segédeszközhasználat).  

Pótló írásbeli vizsga: 

A pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14.00 órától kell megszervezni. 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázó 

gondviselője által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelmet és az igazoló dokumentumokat az info@janospal.hu e-mail 

címre kérjük elküldeni.  

 

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

 

Januárban mindenkinek kiküldjük a vizsgabehívót valamint a vizsgáról, a megtekintésről, az értékelő lapok átvételéről 

szóló részletes információt. A tudnivalók a honlapon is megjelennek majd. 

● Január 30-án a 9-12. évfolyamok számára pályaorientációs napot szervezünk. A diákokbak lehetőségük lesz a pályájukat, 

hivatásukat bemutató meghívott vendégek beszámolóját meghallgatni, kérdéseket tehetnek fel az előadóknak. Ezen kívül 

különböző programokon vehetnek részt iskolán belül és külső helyszíneken. A pontos részletekről januárban lesz információ.  

● Minden hétfőn a Közbenjáró Édesanyák közös imára hívják az édesanyákat és nagymamákat. Időpont: hétfőnként 8.00-9-00-ig, 

helyszín: az iskolaközpont kápolnája.  

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése 

mailto:info@janospal.hu

