Könyves Kálmán Gimnázium
Hírlevél
január-február
Tisztelt Szülők!
Ismét jelentkezünk a hírlevéllel, amelyben kéthavonta beszámolunk a gimnázium életéről.
Már több mint százan 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.
Az elmúlt időszak legjelentősebb rendezvénye a szalagavató bál volt. A Corvinus Egyetem díszterme méltó környezetet
biztosított az elegáns palotásnak, a látványos lézer-shownak, a fergeteges osztálytáncoknak és a mindig gyönyörű keringőnek.
A legnagyobb sikerünk a január 27-én a Parlamentben rendezett ünnepségen a Könyves Kálmán Gimnáziumnak adományozott
miniszteri dicsérő oklevél volt, melyet a csillagászati diákolimpiai csapat felkészítésében végzett munkánkért kaptunk.
Február végén 124 résztvevővel táboroztunk Tapolcán, a tematikus tábor célja a Balaton-felvidék és a Káli-medence
felderítése volt. Jártunk Szigligeten, Salföldön, a kékuti ásványvíz üzemben, Szentbékállán, strandoltunk Kehudakustányban
és boboztunk Balatonfűzfőn. Túráztunk a Badacsonyon, a Csobáncon és a Szent György-hegyen.
Erről és más eseményekről tudósítást és fényképeket találnak a honlapunkon. ( www.kkg.hu )
Túl vagyunk a Könyvesbe jelentkező általános iskolások felvételi vizsgáján. Iskolánk iránt továbbra is nagy az érdeklődés,
hiszen a hat évfolyamos képzésre 180, a négy évfolyamos képzésre 510 jelentkezőnk van.
Március 24-én és 27-én lesz az a két össztanári fogadónap, amelyre az interneten keresztül az e-naplóban lehet regisztrálni. A
honlapunkon megtalálható, hogy melyik tanárnak mikor lesz fogadóórája. A regisztráció március 13-án kezdődik és a
fogadónapot megelőző napig tart. Minden tanárhoz16-19 óráig negyed óránként két bejelentkezésre van lehetőség. A
bejelentkezés menetét a honlapunkon részletesen olvashatják. A most kipróbálásra kerülő rendszer akkor fog hatékonyan
működni, ha mindenki regisztrál, ezért kérem Önöket, hogy éljenek ezzel az új lehetőséggel.
Előző hírlevelünkben részletesen beszámoltunk a gimnázium alapítványának tavalyi tevékenységéről. Ahhoz, hogy a rászoruló
tanulóinknak szociális támogatást adjunk, támogassuk a diákönkormányzatot és az iskolai rendezvényeket és folytassuk az
iskola tárgyi-technikai fejlesztését, továbbra is szükség van az Önök támogatására. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-át a Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványának ajánlják fel!

adószámunk: 19700911-1-41

bankszámlaszámunk: 11704007-20052810

Nagyon nagy teher hárul az alapítványra, mert a fenti céljain kívül egyre nagyobb mértékben kényszerül részt venni az iskola
napi életének finanszírozásában. Adójuk 1%-ával vagy esetleges befizetésükkel olyan forráshoz juthatunk, amelyből továbbra
is támogathatjuk gyermekeiket a továbbtanulásban, a nyelvvizsga megszerzésében vagy az iskolai programokon való
részvételben.
Nagyon sok tanulónk hagyja el a tanórák közti szünetekben engedély nélkül az iskolát. Ez szigorúan tilos és súlyos fegyelmi
vétségnek számít. A jövőben a tanítás befejezése előtt csak az osztályfőnök, a helyettese és az igazgatóság által kiállított,
lepecsételt kilépőkártyával lehet elhagyni az épületet. A kilépőkártyát a portán kell majd leadni. Mivel leggyakrabban tízórai
vagy ebédvásárlásra hivatkoznak, ezért kérjük, hogy a gyerekek otthonról hozzanak ennivalót, vagy aki a közeli pékségben és
boltokban vásárol, még a reggeli iskolába érkezés előtt tegye meg!
Március 31-e és április 2-a között rendezzük meg a pályaválasztási hetet. Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen mutatnák be
szakmájukat, hivatásukat a gyerekeknek, akár az iskolában előadás formájában, akár „élőben”, ellátogatva a munkahelyükre. A
tapasztalataink azt mutatják, hogy ez a rendezvény nagyon hasznos segítség a kilencedikes és a tizedikes gyerekeknek a
fakultáció választás előtt.
Megkezdődött a jelentkezés a balatoni biciklis táborba, melyet Fonyódon rendezünk. Várjuk azokat a tanulóinkat, akik
szeretnek bringázni, kíváncsiak a sok-sok látnivalóra, szeretik a kalandokat és szeretnek sokat strandolni.

Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy a
email címen regisztráljanak a hírlevélre, ide várjuk észrevételeiket, kérdéseiket az iskola
életével kapcsolatban és esetleges jelentkezésüket a pályaválasztási hétre is. Kérjük, írják meg a véleményüket és a
tapasztalataikat a fogadóórák új rendszeréről. A www.kkg.hu honlapunkon megtalálható a gimnázium részletes programja és
sok további információ az iskola életével kapcsolatban.
Budapest, 2014. március 5.
Üdvözlettel: Szepesváry László igazgató

