
Szent II. János Pál Hírlevél          2020. október 22. 

3. levél -2020-21. tanév 

Kedves Szülők! 

A jelenlegi időszak mindannyiuntktól fegyelmet, türelmet igényel. Kérjük Önöket, hogy az őszi szünetben a családok, a diákok 

kerüljék azokat a rendezvényeket, helyszíneket, az olyan programokon való részvételt, ahol egy helyen sokan vannak, elsősorban 

a saját és családtagjaik egészsége védelmében. Ezt nem csak Önöktől, hanem tanárainktól és dolgozóinktól is kérjük. Az ebben 

való együttműködésüket köszönjük! Reméljük, hogy ilyen körülmények között is alkalmunk lesz egy kis pihenésre, feltöltődésre.  

Előttünk álló programjaink: 

November 

2. hétfő   Első tanítási nap az őszi szünet után.  

nov. 2- nov.9.   
Regisztráció az igazgatói tájékoztatóra a 

gimnáziumi képzésekről (november 12. 18.00 óra) 

nov. 2-nov. 9.  Regisztráció az online- szülői fogadóórára.  

5. csütörtök 
 Szentségimádás az 5. a osztály részvételével. 

Lelki nap 11.a osztály számára.  

6. péntek 
Első pénteki 

iskolamise 

Az első pénteki iskolamise, amelynek szervezése 

folyamatban van.  

9. hétfő  8.00-16.00 Kijavított érettségi dolgozatok megtekintése.  

11. szerda 
9.00-16.00 Ebédbefizetés 

17.00-19.00 Online szülői fogadóóra 

12. csütörtök 
8.00-16.00 Ebédbefizetés 

18.00 Igazgatói tájékoztató a gimnáziumi képzésről.  

18. szerda 8.00-16.00 Ebédbefizetés 

20. péntek  18.00 Szalagavató 12. a osztály 

21. szombat 17.00 Szalagavató 12. b osztály 

22. vasárnap 16.00 
Krisztus Király ünnepi szentmise az Albertfalvi 

Szent Mihály plébániatemplomban.  

23. hétfő 
 Tanítás nélküli munkanap. Nincs tanítás. 

8.00 órától Szóbeli érettségi  
 

Ebédbefizetés decemberre: szerda (nov.11.): 9.00-16.00, csütörtök (nov.12.): 8.00-16.00 óráig. November 18-án, szerdán 8:00-

16.00-ig. 

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

December 

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 15 

    

11 700  5 850  

Általános 

iskola 
15 

9 495  4 748  10 140  5 070  

  

Gimnázium 9 495  4 748  

    

● Az online szülői fogadóórára az előzetes bejelentkezésre 2020. november 2-9. 12:00 óráig van lehetőség. Regisztrálni a 

honlapon lehet. 

● 2020. november 9-én 8.00-16.00 óráig van lehetőség az emelt és középszintű vizsgadolgozatok megtekintésére. A pontos 

tudnivalókról külön értesítést küldünk a vizsgázóknak.  

● 2020. november 12-én 18.00 órától iskolánk 2021/2022. tanévben induló gimnáziumi képzéséről, a felvételi követelményekről 

kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. a részvétel regisztrációhoz kötött, maximum 50 fő számára lehetséges. Ezért kérjük, hogy 

egy családból egy fő regisztráljon és egy fő jelenjen meg a tájékoztatón, hogy minél több családból eljöhessen egy-egy fő a 

tájékoztatóra. Megértésüket köszönjük. Regisztrálni 2020. november2-9. 12.00 óráig lehet az iskola honlapján keresztül.  

● November 23-án lesz az őszi érettségi vizsgaidőszak szóbeli napja. Erről minden vizsgázó megkapta a vizsgabehívót és a 

részletes tájékoztatót, amit aláírásukkal is igazoltak.  

● November 23-án tanítás nélküli munkanap lesz, nem lesz tanítás az iskolában. Ezen a napon nevelőtestületi értekezletet tartunk. 

● A végzős osztályok szalagavatóját két részletben tartjuk meg. November 20-án, pénteken 18.00 órától a 12.a osztály szalagavató 

bálja lesz. November 21-én, szombaton 17.00 órától a 12.b osztályé. A helyszín mindkét esetben az iskola díszterme. 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

                                                                                                                  az iskola vezetése  


