
Szent János Pál Hírlevél           2020. január 30. 

6. levél -2019-2020. tanév 

Kedves Szülők! 

Hamvazószerdával (idén február 26.) kezdődik a húsvétot megelőző Nagyböjt időszaka. A Nagyböjt a megújulás, bűnbánat és az 

öröm időszaka. Csendes, észrevétlen, de egyidejűleg mégis mélysége van. A böjtben az ember igyekszik eltávolodni minden 

feleslegestől, a reá zúduló hiábavalóságoktól, amelyek a hétköznapok minden napján körülveszik őt, és önmagára akar találni. A 

Nagyböjt felkészít fel bennünket legnagyobb ünnepünkre. Ez lehet lelki zarándoklat, egy lelki tavasz. Ezért ennek a lelki 

tavasznak az a feladata, hogy elvezessen bennünket ahhoz, hogy annak vége felé, ha csak egy kicsivel is, de jobbak legyünk, mint 

amilyenek korábban voltunk. 

Előttünk álló programjaink februárban: 

február 

6. csütörtök 8.15 Szentségimádás a kápolnában 

 

7. péntek 

Első pénteki 

iskolamise 

 

1-6. évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re. 

7-12. évf.: 8.00-kor az Albertfalvai Szent Mihály 

Plébánián, érkezés 7.45-re. 

11. kedd  9.00-17.00 Ebédbefizetés 

12. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

12. szerda 8.15-9.00 

9.15-10.00 

Nyílt órák az általános iskola első évfolyama iránt 

érdeklődők számára az 1. és a 2. órában. 

 A harmadik órától rövidített órák.  

16.30 Iskolanyitogató játszóház a leendő elsősöknek, 

tájékoztató a szülők számára.  

13-14.  

csütörtök-péntek 

 Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása 

alapján. 

14. péntek  15.00-18.00 Felsős farsang  

15. szombat 
 Jelentkezési határidő az érettségi vizsgára.  

Jelentkezési határidő a felsőfokú képzésre. 

17-18.  

hétfő-kedd 

 Szülői értekezletek az osztályfőnökök tájékoztatása 

alapján. 

17-18.  

hétfő-kedd 

 11.b angol nyelvi vizsga – írásbeli. 

19. szerda 

 Jelentkezési határidő a 7 és 9 évfolyamos 

gimnáziumi képzésekre. 

8.00-16.00 Ebédbefizetés 

19-21.  

csütörtök-péntek 
8.15-14.00 

Témanapok, János Pál Akadémia előadások.  

24-25. 

hétfő-kedd 
 

11.b angol nyelvi vizsga – szóbeli. 

24-28.  

hétfő-péntek 
14.00 órától 

Felvételi szóbeli meghallgatás a középfokú felvételi 

eljárás keretében.  

február 24-

március 4.  
 

Külföldi tanulmányút, Sevilla- Malaga.  

26. szerda 
Hamvazószerda 

Szentmise 

8.15: 1-6. évfolyam számára a díszteremben. 

9.45-től: 7-12. évfolyam számára a díszteremben 

 

28. péntek  

Jelentkezési határidő az általános iskola első 

évfolyamára.  

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól a 7-12. 

évfolyam számára.  
 

Ebédbefizetés márciusra: Kedden: 9.00-17.00, szerdán: 8.00-16.00.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

Március 

napok 

száma 

teljes áru 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru ebéd 

és uzsonna 

nagycsaládos ebéd 

és uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos étkezés 

nagycsaládos 

Óvoda 

21 
    

14 490  7 245  

Általános 

iskola 11 760  5 880  12 600  6 300  

  
Gimnázium 11 760  5 880  

   



 

● Az általános iskola első évfolyama iránt érdeklődők számára nyílt órákat tartunk 2020. február 12-én. Az első óra 8.15-kor a 

második óra 9.15-kor kezdődik. Az órák megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület a honlapon elérhető, 

regisztrálni január 29-február 10. között lehet. Kérjük, hogy a 16.30-kor kezdődő délutáni alkalomra is regisztráljanak.  

https://www.janospal.hu/iskola/also-tagozat/leendo-elso-osztalyosoknak/ 

Az első évfolyamra történő beiskolázással kapcsolatos információk az iskola honlapján megtalálhatók: 

https://www.janospal.hu/felveteli-tajekoztato/ 

Jelentkezési határidő: 2020. február 28. 

● Február 12-én, szerdán a harmadik órától rövidített órákat tartunk. A harmadik óra 10.10-kor kezdődik. A pontos időbeosztásról 

később nyújtunk tájékoztatást.  

● A hat és öt évfolyamos képzésre jelentkezés határideje 2020. február 19. A hat évfolyamos képzésre jelentkezők az alábbi 

linken találnak segítséget a Jelentkezés a középfokú iskolába cím alatt: 

https://www.janospal.hu/wp-content/uploads/2020/01/az-egyeni-jelentkezes-menete-2019_2020.pdf  

A szóbeli meghallgatására, mind az öt évfolyamos mind a hat évfolyamos képzés esetében 2020. február 24-február 28. között 

kerül sor. A szóbeli elbeszélgetés minden nap 14.00 órától kezdődik. A beosztásról külön minden felvételizőnek külön értesítést 

küldünk.  

● Február 19-21. között iskolaközpontunkban Témanapok keretében tanulnak a diákok. Nem órarend szerinti órák lesznek, hanem 

külön ezekre a napokra meghirdetett tematikus foglalkozáson vesznek részt a tanulók. Felvilágosítást az osztályfőnökök adnak.  

A János Pál Akadémiára benevezett tanulók ezeken a napokon, délelőtt tartják meg előadásaikat előzetes beosztás szerint.  

● Kérjük a kedves szülőket, hogy a portára csak különlegesen fontos ügyben hagyjanak tárgyakat (pl. kulcs, gyógyszer,…), mert 

nagyobb terjedelmű tárgyak valamint étel tárolására, továbbítására nincs lehetőség.  

● A Márton napon találtunk 2 db Decathlon utalványt, kérjük, a tulajdonosa jelentkezzen a hónap végéig, azután az utalványokat 

az iskola céljaira használjuk fel.  

● 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. A honlapunkon minden adatot 

megtalálnak.  

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 

https://www.janospal.hu/iskola/also-tagozat/leendo-elso-osztalyosoknak/
https://www.janospal.hu/felveteli-tajekoztato/
https://www.janospal.hu/wp-content/uploads/2020/01/az-egyeni-jelentkezes-menete-2019_2020.pdf

