Hírlevél
március – április
Tisztelt Szülők!
Ebben a két hónapban nagyon sok rendezvény és program volt a Könyvesben.
Tanulóink munkáiból színvonalas képzőművészeti kiállítás volt a díszteremben. A hetedikes újpest osztályunk
rendezte meg, nagy sikerrel a kerületi március 15-ei műsort. Az iskolai ünnepséget a hagyományostól eltérő
módon a 10. c osztály rendezte. Kiemelkedő teljesítményéért mindkét osztály 100 000 Ft értékű
osztályprogramot kapott az alapítványtól.
A 12. c osztály csapata nyerte az éjszakai kosárbajnokságot, a Verbényi-kupát.
Most először próbáltuk ki a fogadóórák új, előjegyzéses rendszerét. Ennek tapasztalatairól várjuk
visszajelzéseiket a
email címre. Ismét nagyon sok résztvevőt vonzott a pályaválasztási hét
rendezvénysorozata. Az iskolai előadások, a pályaválasztási tréning, az egyetemi programok és a gyárlátogatás
mellett a Megyeri híd pilonja volt a favorit, ahová két csoportunk is feljutott. Lezajlott a Nádas-szavalóverseny
és a Shakespeare-vetélkedő is. Mindkettő kerületi verseny volt, több újpesti iskola részvételével.
Megrendeztük a csillagászati diákolimpia országos döntőjét. A Könyves-napon a DÖK az egész iskola számára
rendezett állatkerti programot. A 100 éves épületek bemutatkozó hétvégéjén több száz látogató ismerkedett a
Könyves épületével. A nyolcadikos és tizedikes osztályaink túl vannak a vizsgáikon. A fáklyás ballagáson és
másnap az „igazi” ballagáson a végzőseink elköszöntek az iskolától és a középiskolás éveiktől.
Köszönöm minden kollégámnak, aki ennek a tekintélyes programsorozatnak a megszervezésében és
lebonyolításában részt vett, hiszen mindannyian a kötelező napi munkájuk mellett vállalták ezeket a plusz
feladatokat.
Április elején elkezdődött a várva várt laborépítkezés, melynek során a kémia előadóterem megújul, két
korszerűen felszerelt, nagy létszámú csoportok számára összenyitható labor kerül kialakításra. Az építkezés
bizonyosan okoz majd fennakadásokat a napi munkánkban, de a végeredmény mindenkit kárpótolni fog.
Lezajlott áprilisban a jövő évi tankönyvrendelés, amelyet az iskolai tankönyvellátásról és a
tankönyvtámogatásról szóló jogszabályok alapján végeztünk el. Ezek:
 a 2011. évi CXC törvény (köznevelési törvény),
 az 501/2013 (XII. 29.) kormányrendelet,
 17/2014 (III. 12.) EMMI tankönyvrendelet.
A fenti jogszabályok mellett figyelembe kellett venni az iskolafenntartó azon szándékát, hogy a következő
tanévben lényegesen csökkenjen a családok tankönyvvásárlásra fordított kiadása.
Ezért a rendelést, úgy kellett összeállítani, hogy tanulónként átlag 12 000 Ft értékben lehetett rendelni az
intézményfenntartó központ által jóváhagyott tankönyvlistáról. A gyerekek számára megrendelt tankönyvek
listáját a hírlevéllel együtt küldjük. Kérjük, hogy május 19-ig aláírva, gyermekükkel visszaküldeni
szíveskedjenek. A Könyves Kálmán Gimnázium tanárai a jövőben is mindent meg fognak tenni azért, hogy a
korábbinál lényegesen kevesebb és többnyire újfajta könyvből is sikeresen készítsék fel az Önök gyermekeit az
eredményes érettségire és egyetemi felvételire.
A beadott támogatási kérelmek alapján a gimnázium alapítványának kuratóriuma döntött a tavaszi alapítványi
kifizetésekről. 47 tanuló kapott 6 000 és 20 000 Ft közötti összeget, összesen 723 000 Ft értékben nyelvvizsgák,
táborok, osztálykirándulások és egyetemi előkészítők befizetésére. További összesen 1 256 000 Ft értékben
támogatta az alapítvány az iskolai rendezvényeket, a táborokat, a Könyves-napot, a tablópályázatot, a tavaszi
időszak versenyeit és az iskola működésének tárgyi technikai feltételeit.

Tisztelt Szülők!
Még néhány nap van hátra az idei személyi jövedelemadó bevallásának határidejéig. Kérjük, hogy aki még teheti
az 1%-os felajánlását a mi alapítványunknak adja, hogy továbbra is folytathassuk tevékenységünket, ami
meggyőződésünk szerint a gyermekeik érdekeit szolgálja.
adószámunk: 19700911-1-41
Kérjük, hogy a
e-mail címen regisztráljanak az elektronikus hírlevélre. Erre a címre várjuk
véleményüket és további javaslataikat az iskolai élettel kapcsolatban.
Budapest, 2014. május 9.
Üdvözlettel: Szepesváry László, igazgató

