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Tisztelt Szülők!
Ebben a tanévben is kéthavonta jelentkezünk a gimnázium életéről beszámoló hírlevéllel. Akik regisztráltak
email címükkel, azoknak közvetlenül az interneten keresztül küldjük, a többiek az iskola honlapján
olvashatják.
A május-júniusban lezajlott érettségi és felvételi vizsgák legfontosabb eredménye az, hogy a végzős
évfolyam 75%-a egyetemre illetve főiskolára nyert felvételt, 15%-a pedig OKJ-s vagy felsőfokú
szakképzésben folytatja tanulmányait. Így összesen az évfolyam 90%-a tanul tovább. Hatan mentek
külföldre tanulni illetve dolgozni.
A középszinten érettségizők valamennyi vizsgáját figyelembe véve 78%-os eredményt értek el, az emelt
szintű érettségi vizsgák összesített átlageredménye 70 % volt. A részletes adatokat a honlapon olvashatják.
Gratulálunk a végzett diákjainknak és felkészítő tanáraiknak, és további sok sikert kívánunk nekik.
A nyáron jelentős felújítások zajlottak az iskolában. Tanterem felújítási programunk keretében négy termet
kifestettek, és két terembe új padokat és székeket kaptunk.
Megtörtént a menza kibővítése és felújítása. A megnagyobbított és megszépült ebédlőbe új bútorzatot is
kaptunk. Ezzel igazán kulturált étkezési körülményeket teremtettünk a gimnáziumban. A szolgáltató is
megváltozott, szeptembertől a Menza Minta Kft. szállítja az ebédet. Aki a korábbi években is menzás volt, az
tapasztalhatja, hogy az ételek ízvilága, alapanyagtartalma és fűszerezettsége is jelentősen megváltozott.
Mindez a gyermekétkeztetésre vonatkozó törvényi előírások változásából adódik. Hosszú távon a gyerekek
egészséges életmódra nevelését szolgálják a változások. Tekintettel arra, hogy a gyerekeknek sokszor
délután háromig-négyig van órájuk és arra, hogy az ebéd ára a környéken található lehetőségek közül még
mindig az iskolai menzán a legkedvezőbb, azt javasoljuk, hogy fizessék be gyermekeiket a menzára.
Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy a havi étlap, valamint a gyerekek délutáni elfoglaltságainak
ismeretében lehetséges az is, hogy nem minden napra fizetnek be.
Ezúton mondok köszönetet a szülői választmány elnökségének, akik a menza teljes felújítása érdekében
többször is tárgyaltak az önkormányzat képviselőivel, és határozott szerepvállalásukkal nagymértékben
hozzájárultak az elért sikerhez.
Elkészült az udvaron a fedett biciklitároló is. Ez lehetőséget teremt a kerékpárok biztonságos tárolására.
Reméljük, hogy a jövőben egyre többen jönnek majd biciklivel az iskolába.
A fenti beruházások az iskola működtetőjének anyagi támogatásával valósultak meg, ezért gyermekeik
nevében is köszönetet mondok Újpest Önkormányzatának.
Szintén a felújítások közé tartozik, hogy a fejlesztők teljesen újra írták a gimnázium elektronikus naplóját.
Ennek két oka volt, egyrészt a haladási naplóban, a mulasztások és a késések regisztrációjában is áttértünk az
e-naplóra másrészt adatvédelmi és biztonsági szempontok indokolták. Ezúton is köszönjük ezzel kapcsolatos
türelmüket és megértésüket. Az Önök által elérhető ellenőrző az osztályzatokon kívül mostantól a késéseket
és a hiányzásokat is tartalmazza.
Őszi rendezvényeink sorát a DÖK-tábor nyitotta meg, amelyben 60 jelenlegi Könyves-diák, 15 öregdiák és
15 tanár vett részt.
Ez a tábor jelenti az alapját annak a diákközösségnek, amely Monoki Ádám irányításával az egész tanév alatt
„szállítja” a szabadidős programokat. Idei első iskolai, délutáni programjuk a „Nagy Szökés” című
szabadulós játék volt.
Az idegen nyelvi munkaközösség, Dr. Baranyi Beatrix tanárnő vezetésével idén először rendezte meg az
európai nyelvek fesztiválját. Az egész napos, nagyon sikeres rendezvényen minden osztály egy (nem csak
európai!) nyelvet és a hozzá tartozó kultúrkört mutatott be különleges, a kultúrára jellemző tárgyakkal,
énekkel, tánccal, nyelvleckével, rövid színdarabbal vagy éppen gasztronómiai különlegességekkel. A
szakmai zsűri és a közönségszavazatok alapján az első helyen hármas holtversenyben a 7.c, a 7.d és a 12.d
osztályok végeztek.
Az október 23-ai nemzeti ünnepre Szulágyi Krisztina osztályfőnök és a 11.b osztály készítettek nagyon
színvonalas programot. A szokványostól eltérő, mozgalmas kulturális rendezvény az élményszerű
ismeretszerzést és a forradalom eseményeire és szereplőire való méltó visszaemlékezést szolgálta. A rendező
osztály a Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványának ajándékaként egy 100000 Ft-os osztályprogramot
kapott.

Felhívjuk a szülők és a tanulók figyelmét arra, hogy tanítási időben, amíg órája van a gyerekeknek tilos a
tanári kíséret nélküli kijárás az épületből. Egyénileg az épületet csak az osztályfőnök vagy az igazgatóság
által kiállított kilépőkártyával lehet elhagyni. Ennek megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül és
igazgatói szintű büntetést von maga után. Javasoljuk, hogy mindenki úgy hozzon magával tízórait, hogy
napközben ne kelljen kimennie vásárolni.
November 24-én és 26-án 16-19 óráig tartjuk az idei első szülői fogadónapot. Ezekre a napokra, a tavaly
bevezetett módon, az e-naplóban, az interneten keresztül lehet az egyes tanárokhoz időpontot foglalni.
Kérjük, hogy mindenki regisztráljon, mert így több tanárhoz tudnak eljutni, és csökkenthető a várakozási
idő!
Novemberben két alkalommal 14-én és 28-án, pénteki napokon 18-22 óráig a csillagászati szakkörünk
Udvardi Imre tanár úr vezetésével nyílt szakkört és észlelést tart. Ezekre az alkalmakra várunk minden
érdeklődőt a gimnázium csillagvizsgálójában.
Kérjük, hogy a
email címen 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 tavaszi pályaválasztási hétre is. A www.kkg.hu honlapunkon
megtalálható a gimnázium részletes programja és sok további információ az iskola életével kapcsolatban.
Budapest, 2014. november 10.
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