
 

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
 

1043-Budapest, IV. ker.; Tanoda tér 6.  Tel.- fax: (06-1) 369 2148 
Bank: 10700457-68810696-51100005  Adó: 18096181-2-41 

            e-mail cím: a.apostol1@upcmail.hu   OM azonosító: 101 464 

 
H Í R L E V É L  2018/9. augusztus 26. 

 

 
Tisztelt Szülők! 
 
Közeledik a tanév kezdése, ezzel kapcsolatban a szokásosnál lényegesen több információt 
szeretnék ezúton közölni. 

Az épület felújítása sajnos a közbeszerzési eljárás lassúsága miatt csak július elején 
kezdődött el, azóta viszont ütemterv szerint óriási energiával zajlik. Szeptember 3-án, 
hétfőn az emeleti tantermek és a konyha-étkező lesz használható, valamint az emeleten a 

fiú mosdó ( a régi helyén), valamint a hátul, 22-es teremnél levő lány mosdó. A 
használható azt jelenti, hogy az új ablakok, új festés-mázolás, új burkolás és teljes 
körűen lecserélt gyenge és erős áramú elektromos és víz-csatorna hálózat kialakításra 

került. Ablakpárkányok, folyosói munkálatok, földszinti és belső udvari munkálatok, az 
informatika terem és a tanári szerelési munkálatai még hátra vannak. 

A teljesen új vízvezeték rendszer beüzemelés 28-án várható, ami azzal jár, egy ideig még 
várhatóan nem lesz iható a csapvíz! Ezért kérjük, hogy erre a tényre Önök is 
fegyelmeztessék a gyermekeket, lehetőség szerint küldjenek be velük flakonban 

ivóvizet vagy teát és minden gyermeknél legyen a tisztasági csomagban műanyag 
pohár, hogy az iskolában rendelkezésre álló ballonos ivó vizből tudjanak szükség 
esetén fogyasztani! 

A tanítási munka megszervezése érdekében bizonyos alsós osztályok „albérletben” 
fognak néhány hétig tanulni. Ez várhatóan az 1,2,3. osztályokat érinti, mivel ezekben az 

osztályokban van a legkevesebb váltó tanár, egész délelőtt a két tanítóval vannak 
többnyire óráik. A reggelit a külső helyszínekre is kiszállítják, ebédre pedig minden 
osztály az iskolába fog bejönni és a napközis időszakot megpróbáljuk már az iskola 

épületében megoldani. A pontos helyszín beosztást hamarosan közölni fogom, mivel még 
a Kanizsai Dorottya iskolából is várunk termeket, de ott is tart még részleges felújítás, 

várjuk, hogy mely termek lesznek szabadok. 
Az étkezési befizetés a már elküldött tájékoztató szerint az óvodában lesz kedden délután 
és szerdán délelőtt (Erzsébet utca 30.), akik utalják az összeget, a szokásos címre 

megkapják a számlát. 
Az évnyitó szentmise és ünnepség 31-én, pénteken 17 órakor lesz a kertvárosi 
templomban (Rákóczi tér 4-8.). Kérem, lehetőség szerint minél több szülő is jöjjön el az 

évnyitóra, mert péntek még remélem, sok új információt tudok a következő hetekkel 
kapcsolatban átadni.  

Kérem támogató imájukat és az esetleges nehézségek esetén türelmüket és 
megértésüket! 
 

 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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