Könyves Kálmán Gimnázium
Hírlevél
november - december
Tisztelt Szülők!
Második alkalommal jelentkezünk a hírlevéllel, amelyben kéthavonta beszámolunk a gimnázium
életéről.
Eddig 39-en regisztráltak az elektronikus hírlevélre. Kérjük, hogy a
címre küldjék
el gyermekük nevét, osztályát és azt az email címet, amelyre a hírlevelet ezentúl elektronikus úton
küldhetjük el.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2012-es év tanulmányi eredményei alapján a több mutatóból
készült középiskolai rangsorban a Könyves Kálmán Gimnázium országosan az 54. helyen van, ezen
belül különösen a felsőoktatási felvételi eredmények alapján elért országos 32. helyre vagyunk
büszkék.
A programjaink közül ki kell emelni a galaxisok találkozásának éjszakáját, ahol egész éjszakás
irodalmi programok és a csillagászati megfigyelés váltották egymást, volt folyamatos felolvasás,
sci-fi író verseny, könyvkötészet, iniciálékészítés, irodalmi vetélkedők, filmvetítés és erről az
éjszakáról a Csillagok háborúja sem maradhatott ki. A közel 120 résztvevő Wintermantel Zsolt
polgármester úrral együtt várta az üstökös megjelenését a csillagvizsgálóban, bár a felhők végül
eltakarták az égi látványosságot, de a Guttenberg-galaxis csodái mindenkit kárpótoltak ezen a
hangulatos éjszakán.
Novemberben lezajlott a pályaválasztási hét. Egyetemi oktatók és volt diákjaink által tartott iskolai
tájékoztatókon kívül az Erzsébet-híd pilonjában, egy gyógyszergyárban, a BME két
laboratóriumában, a Madarász utcai Gyermekkórházban és a SOTE-n voltak a gyerekek. A BME-n
és a Károlí Gáspár Református Egyetemen szemináriumra és egyetemi előadásra is beülhettek az
érdeklődők. A 10-12-es diákoknak nagyon hasznos ez a rendezvénysorozat, mert sokan közülük
tanácstalanok a pályaválasztással kapcsolatban. Továbbtanulási irányokat, felvételi információkat,
az egyetemi világot, érdekes munkahelyeket és akár életre szóló hivatásokat ismerhetnek meg az
egyes programokon. Azt reméljük, hogy a fakultációválasztás és az egyetemi felvételi jelentkezés
előtt segíteni tudunk a döntésben. Várjuk felajánlásaikat a következő tavaszi pályaválasztási hétre,
amelyet április közepén rendezünk meg.
A korábbi tapasztalatok és szülői javaslatok alapján átalakítjuk a fogadó órák rendjét. Februártól a
tanáraink előzetes egyeztetés alapján a megadott időpontokban fogadó órát tartanak, amire
telefonon lehet bejelentkezni. Mindenki havonta egy-egy, a honlapunkon megtalálható délelőtti és
délutáni időpontban tart fogadóórát. Kísérleti jelleggel a március 24-ei és 27-ei össztanári
fogadóórára előzetesen, interneten be lehet jelentkezni. Egy tanárhoz negyedóránként két
bejelentkezés lehetséges majd. Reméljük, hogy ezzel csökkenteni tudjuk a várakozási időt. A
részletekről és a bejelentkezés módjáról februárban tájékoztatjuk Önöket.
Sajnos az elmúlt időszakban napközben a tornaöltözőben és a tantermekben is több lopás történt.
Főleg mobiltelefonok értékes tornacipők és pénz tűnt el. Ez azért is nagyon szomorú jelenség, mert
a portán idegenek észrevétlenül nem tudnak bejutni az épületbe. A további lopások
megakadályozásának érdekében minden tudomásunkra jutó esetben rendőrségi feljelentést teszünk,
kezdeményeztük biztonsági kamerák felszerelését és az öltözőket – ha ettől lényegesen le is lassul
az átöltözés – folyamatosan zárva tartjuk.

Emellett kérjük, hogy a gyerekek sok pénzt ne hozzanak az iskolába, ha például befizetés miatt
mégis erre van szükség, akkor azt a zsebükben tartsák, ne hagyják a táskájukban őrizetlenül, a tesi
órán pedig éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a szertárban megőrzésre leadhatják értékeiket. Kérjük
azt is, hogy a tornafelszerelést ne hagyják a gyerekek az iskolában. Ezzel higiéniai okok miatt sem
értünk egyet, de délután a tantermekben őrizetlenül hagyott tornazsákokat nem lehetséges
megvédeni.
Közeleg a személyi jövedelemadó bevallásának ideje. Nagyon örülünk annak, hogy az előző évben
támogatóink jóvoltából 2,4 millió forinthoz jutott az alapítványunk. Ebből a pénzből szociális
segélyeket adtunk rászoruló diákoknak, egyetemi előkészítőket és nyelvvizsga díjakat támogattunk,
javítva ezzel diákjaink továbbtanulási esélyeit, a DÖK működését és diákprogramokat
finanszíroztunk. A támogatás felhasználásáról részletes tájékoztatót a következő hírlevélben adunk.
Valamennyi diákunk és a tantestület nevében kérjük, hogy ebben az évben is mindannyian a
Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványának ajánlják fel adójuk 1%-át, illetve ha lehetőségeik
engedik befizetéssel is segítsék az alapítványt céljainak elérésében.
adószámunk: 19700911-1-41
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Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy a
regisztráljanak a hírlevélre, ide várjuk észrevételeiket,
kérdéseiket az iskola életével kapcsolatban és esetleges jelentkezésüket a pályaválasztási hétre is. A
www.kkg.hu honlapunkon megtalálható a gimnázium részletes programja és sok további információ
az iskola életével kapcsolatban.
Budapest, 2014. január 17.
Üdvözlettel: Szepesváry László igazgató

