Hírlevél
november-január
Tisztelt Szülők!
Az elmúlt időszak programjai a gimnáziumban a következők voltak.
November elején 15, német nyelvet tanuló diákunk vett részt németországi diákcserében. A mostani mainzi látogatás után
áprilisban fogadják majd a német fiatalokat.
A dermesztő Halloween-party, a sötétség leple alatt zajló számháború az iskola épületében, a vidám gólyahét a Margitszigeten és az Adyban nagyon hangulatos rendezvények voltak.
Decemberben járt a Könyvesben a Mikulás, a németesek karácsonyváró bulit rendeztek, lezajlott az év végi focitorna és a
mindig nagy sikerű karácsonyi koncert.
Januárban a szalagavató bálon parádés produkciókat láthattunk a végzős diákok előadásában. A dekoráció, a
hangtechnika és a különleges fényeffektek a szervezők munkáját dicsérik. Az ausztriai sítáborban egy busznyi könyveses
diák vett részt.
Ezúton mondok köszönetet valamennyi kollégámnak, akik a programok szervezésében és lebonyolításában részt vettek,
valamint Önöknek, szülőknek, akik a tanév elején jóváhagyták azt az anyagi támogatást, amely lehetővé tette a fenti
programok megrendezését.
Külön felhívom a figyelmüket a „túraszakkörre”. Az első félévben összesen négy alkalommal kirándultak a Pilisben és a
Börzsönyben, illetve egyszer voltak korcsolyázni. Ezeken a túrákon teljesíthető a mindennapos testnevelés délutáni két
órája is.
Kicsit átalakítottuk a fogadóórára történő regisztrációt, ősszel egy tanárhoz óránként már csak három bejelentkezésre volt
lehetőség. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos esetleges észrevételeiket a
címre küldjék el.
Ezen az email címen várjuk jelentkezésüket a pályaválasztási hétre is. Ez a rendezvény elsősorban a fakultációválasztás
előtt álló 9-10-es diákjainknak szól. Öregdiákjaink tájékoztatót tartanak azokról az egyetemekről, ahová most járnak.
Bevisszük a gyerekeket egyetemi előadásokra, gyakorlatokra, laborokba és terepgyakorlatra. Szülők tartanak előadást
munkahelyükről, foglalkozásukról, arról, hogy a foglalkozási területükön milyen végzettségre és gyakorlati képességekre
van szükség, milyen a kereset és milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak. Minden évben van valami extra is a
kínálatban, a SOTE különleges élettani laboratóriumától a Megyeri híd pilonjáig nagyon sok olyan érdekes helyen
jártunk, ahová a gyerekek csak velünk juthatnak el! Olyan szülők jelentkezését várjuk, akik szívesen vennének részt a
március 2-5-éig tartó programban.
Januárban átadták iskolánkban az Öveges-labort. A beruházás során egy korszerű természettudományos labor épült,
melybe a tavaszi félévben az újpesti iskolákból érkeznek hozzánk osztályok biológia, fizika és kémia
laborfoglalkozásokra. Az összesen 300 órányi kötelezettségünk miatt ebben a félévben kevésbé, de szeptembertől teljes
mértékben a saját diákjaink fogják a labort használni. Ősztől a felnőttek számára is lesznek bemutatók, amelyekre várjuk
Önöket is!
Február 23-27-éig, a díszteremben tekinthető meg a diákjaink munkáiból összeállított képzőművészeti kiállítás. Február
6-án és 20-án este hat órától a csillagászati szakkörünk tart nyílt foglalkozást, ahol tiszta égbolt esetén a
csillagvizsgálónkban észlelés és bemutató lesz. Ezekre a programokra is várjuk Önöket szeretettel.
Szintén a figyelmükbe ajánlom a honlapunkról elérhető humán blogot, és a megjelenés előtt álló első digitális
évkönyvünket.
A jogszabályok változása miatt szükségessé vált a gimnázium szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata,
átdolgozása. Ezt a munkát elvégeztük, a javított változat a honlapunkon ( www.kkg.hu) olvasható. A szülői közösségnek
az SzMSz elfogadásakor véleményezési jogköre van. Kérjük, hogy esetleges észrevételeiket a
címre
írják meg. A február 11-ei szülői értekezlet előtt a szülői választmány ülésén megvitatjuk az észrevételeket, és itt történik
majd meg a dokumentum elfogadása.
Tisztelt Szülők!
A gimnázium életében nagyon fontos szerepet játszik a Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványa. Az oktatás tárgyitechnikai feltételeinek javítása, a szociálisan rászoruló diákok támogatása és a programok, rendezvények támogatása
nélkülözhetetlen a számunkra. Az alapítvány támogatása nélkül szegényesebb lenne a diákélet, semmilyen technikai
fejlesztés sem lenne és sok tanulónk nem tudna eljutni például a táborainkba. Sajnos a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásából kapott összeg az utóbbi években jelentősen csökkent, és ezért veszélybe kerültek a fenti céljaink. Kérjük
Önöket, hogy az idei adóbevalláskor gondoljanak ránk, és 1%-os felajánlásukkal segítsék munkánkat. Mi pedig ígérjük,
hogy minden fillért gyermekeik javára fogunk fordítani!
Az alapítvány 2014-es tevékenységéről a szülői értekezleten adunk részletes tájékoztatót.
Segítségüket előre is köszönjük!
Budapest, 2015. február 4.
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