Könyves Kálmán Gimnázium
Hírlevél
szeptember-október
Tisztelt Szülők!
Új kezdeményezést indítunk útjára azzal, hogy a jövőben kéthavonta röviden beszámolunk
Önöknek az elmúlt időszak legfontosabb iskolai történéseiről és a közeljövő feladatairól.
A hírlevelet egyelőre papíron küldjük el, de akik email címükkel regisztrálnak, azoknak később
elektronikusan fogjuk elküldeni.
Nyugdíjazások és a pedagógus túlmunka szeptemberben életbe lépett új szabályozása miatt a
Könyves tanári csapata kilenc új tanárral erősödött. Gyors beilleszkedést és jó munkát kívánunk
nekik. Az álláshelyek betöltése szeptember közepére fejeződött be, azóta a tanítás a végleges
órarend alapján zajlik.
Lezajlottak a tanév eleji programjaink. A gólyatábor Tatán 200 résztvevővel, a DÖK tábor 90
résztvevővel Katalinpusztán táborozott. Szeptember 21-én a Kulturális Örökség Napján nagyon
sokan nézték meg a csillagvizsgálónkat.
Október 25-én a diákönkormányzat „Drágán add a számodat” címmel megrendezte az iskolában a
III. számháborút.
Rendhagyó módon ünnepeltük meg október 23-át. A forradalom újpesti helyszínein interaktív
játékok, korabeli ruhákba öltözött szereplők és az itt játszódó események krónikája idézte az 57
évvel ezelőtti napok hangulatát. A megemlékezést a gimnázium dísztermében egy a megtorlásokról
szóló megrázó beszámoló, gyertyagyújtás és a Himnusz zárta. A rendezvényt Völgyes Dorottya
osztályfőnök vezetésével a 11. a osztály szervezte. Köszönet nekik a kiemelkedően magas
színvonalú munkáért.
Internetes tehetségkutató versenyt indítottunk matematikából és magyar nyelvtanból. Matekból 7. és
8. osztályos, nyelvtanból 8. osztályos tanulóink jelentkezhetnek a versenyre. A részletes
versenykiírás a honlapunkon megtalálható.
A gimnázium ebben a tanévben is emelt szintű érettségi vizsgaközpont. Az őszi vizsgaidőszakban
négy tantárgyból érettségiznek nálunk diákok. Nemcsak a helyszínt biztosítjuk, hanem a tanáraink a
vizsgáztatásban is részt vesznek.
Tavasszal nagyon sikeres rendezvényünk volt a pályaválasztási hét. A szülői választmány
javaslatára ezentúl évente kétszer, ősszel a 11-12-es és tavasszal a 9-10-es évfolyamnak fogjuk
megrendezni ezt a tanulóink jövője szempontjából oly fontos programot.
November 18-19-20-ára várjuk olyan szülők jelentkezését, akik szívesen tartanának előadást
hívatásukról, munkájukról vagy csoportot tudnak elvinni munkahelyükre, megismertetni a
gyerekeket az oda szükséges tanulmányokkal, végzettséggel, a munkakörülményekkel vagy éppen a
kereseti lehetőségekkel.
Jelentkezni lehet a gimnázium szülői email címén: szulok@kkg.hu.
Novemberben a másik nagy rendezvényünk a „Galaxisok találkozása” lesz.
Egy a Földről soha többé nem látható üstökös megfigyelése a csillagvizsgálóban és a KÖNYV és
OLVASÁS éjszakája lesz november 22-23-án éjszaka az a két esemény, amely a kultúra két
egymástól csak látszólag távol eső területének látványos találkozása lesz sok kísérő rendezvénnyel.
Lesz filmklub, könyvkötészet, egész éjszakás felolvasás, sci-fi terem és irodalmi vetélkedők. Az
„ottalvós” rendezvényre diákjainkat várjuk, de az ISON üstökös megfigyelésére szülők is
jelentkezhetnek.
A részletekről a honlapunkon tájékozódhatnak majd.
November 8-án 17 órakor lesz a gólya est, melyre a gólya osztályokba járó gyerekek szüleit várjuk.
November 25-én a reál tárgyak, 28-án az idegen nyelv és a humán tárgyak tanárai tartanak
fogadóórát.

Az alapítványunk 2013-ban az SZJA 1%-os felajánlásokból 2.4 millió forintot kapott. Köszönet
ezért minden támogatónknak! A kuratórium október 24-ei ülésén 21 tanuló részére 330 000 Ft-ot
szociális támogatásról döntött, ezenkívül 600 000 Ft-ot hagyott jóvá iskolai fejlesztésekre és
programok, rendezvények támogatására. Erről a részletes beszámolót rövidesen a honlapunkon, a
szülői oldalon olvashatják.
Közeleg a 2014. évi adóbevallás időszaka. Kérjük Önöket, hogy ennek elkészítésekor gondoljanak a
gimnázium alapítványára, amely a jövőben is jelentős rész vállal majd az iskolai fejlesztésekben.
A közeljövő legnagyobb beruházása a Könyvesben a laborfejlesztési pályázattal kapcsolatos
építkezés és eszközbeszerzés lesz. Ennek nyomán két olyan természettudományos labor jön majd
létre, amely kitűnő felszereltsége miatt egy olyan regionális központ lesz, amelybe Újpest minden
iskolájából jönnek majd csoportok bemutató órákra. Az építkezések miatt a 9.a és a 9. b osztályaink
novembertől átköltöznek a kihelyezett épületünkbe, ahol elsősorban az alapítvány anyagi
támogatásával igyekszünk otthonos körülményeket teremteni.
Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy a
regisztráljanak, írják meg email címüket, gyermekük
nevét és osztályát, hogy a jövőben a hírlevelet elektronikus formában küldhessük el Önöknek. Ide
várjuk észrevételeiket, kérdéseiket és jelentkezésüket a pályaválasztási hétre is. A www.kkg.hu
honlapunkon megtalálható a gimnázium részletes programja és sok további információ az iskola
életével kapcsolatban.
Budapest, 2013. november 3.
Üdvözlettel: Szepesváry László igazgató

