
Szent János Pál Hírlevél           2023. február 28. 

7. levél 2022/2023. tanév 

 

Kedves Szülők! 

Előttünk álló programjaink: 

Március: 

február 27-március 7.  14.00 órától Szóbeli meghallgatás a középfokú felvételi eljárás keretében. 

1. szerda  17.30 SZMK 

2. csütörtök  Szentségimádás a 9.a osztály részvételével.  

3. 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 

4. szombat 10.00-13.00 Ismerkedés az általános iskola első évfolyamára jelentkezőkkel. 

márc.6-jún.9.  
 OH kimeneti mérések a megadott időintervallumban külön időpontok és 

beosztás szerint a 4-11. évfolyamig.  

7. kedd 
8.15 Lelkigyakorlat a 6. évfolyam részvételével. 

8.00-15.45 Ebédbefizetés 

8. szerda 
8.00-15.45 Ebédbefizetés 

18.00  Nagyböjti lelki est az RC szervezésében.  

9. csütörtök 15.00-16.00 School Fever - zenés szentségimádás a kápolnában.  

14. kedd 

 Március 15. ünnepség a 9. a és 9.b osztályok szervezésében.  

11.10: 5-8. évfolyam 

12.15: 9.kny -12. évfolyam 

8.00-15.45 Ebédbefizetés 

15. szerda  Nemzeti ünnep. Munkaszüneti nap.  

16. csütörtök  Lelkigyakorlat a 7. évfolyam részvételével. 

17. péntek  
Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (középfokú 

beiskolázás). 

20-27.   Regisztráció a március 29-i szülői fogadóórára.  

21. kedd  Lelkigyakorlat a 8. évfolyam részvételével.  

21-22. 

kedd-szerda 
 

A 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak módosítási lehetősége 

(sorrendváltoztatás).  

29. szerda 17.00 Szülői fogadóóra.  

31. csütörtök 
 Lelkigyakorlat a 12. évfolyam részvételével.  

20.00 János Pálos édesapák imaestje.  

 

Ebédbefizetés áprilisra: március 7-8. kedd-szerda és március 14. kedd: 8:00-15.45-ig. 

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00. 

Április 

napok 

száma 
teljes áru 

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 16     18 938  0  

Óvoda érzékeny 

étkezés 
16 

    22 160  0  

Általános iskola 15 14 192  7 096  15 526  7 763    

Általános iskola 

érzékeny étkezés 
15 

18 105  9 053  19 440  9 720    

Gimnázium 15 14 192  7 096      

Gimnázium 

érzékeny étkezés 
15 

18 105  9 053      

 

● Ebédet lemondani a következőképpen lehet:  

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

- smsben: 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/ovoda/ebedbefizetes/


 

 

• Március 14-én ünneplőben és kokárdával kell az iskolába jönni. Az iskolai ünneplőt diákjaink az egész tanítási napon 

viselik. Az ünnepi műsoron az osztályok 5-8. és 9-12. évfolyam szerinti bontásban vesznek részt. A megemlékezés a 

Díszteremben lesz a 4. és az 5. órában. A 4. órában az 5-8. évfolyam, az 5. órában a 9.kny-12. évfolyam számára. Előtte és utána 

rendes tanítás, minden tanóra megtartva. A műsort a 9.a és 9.b osztályok készítik és szervezik.  

• A március 29-i szülői fogadóórára a jelentkezési felületet az iskola honlapján keresztül érhetik el. Az elektronikus jelentkezésre 

március 20. és március 27. között (12.00-ig) lesz lehetőség. 

• A középfokú felvételi eljárásra jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét az iskola honlapján tesszük közzé 2023. március 17-én. 

A tanulók az oktatási azonosító szám vagy jelige alapján lesznek feltüntetve. A felvételi eredmények, tapasztalatok alapján a 

tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására. A felvételi sorrend módosítására 2023. 

március 21-22. között lesz lehetőség.  

A módosítás során tanulmányi területet törölni és új iskolát felvenni nem lehet.  

Az eredetileg beírt sorrend változtatható. Új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de csak olyan középfokú iskolában, 

amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes 

egyeztetés is szükséges. 

A módosítás során tanulmányi területet törölni és új iskolát felvenni nem lehet. 

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

helyszín: az iskolaközpont kápolnája.  

• 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. Az SZJA bevallás során írja be az 

Anima Una alapítvány adószámát 18147304-1-43. 

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 


