Hírlevél
2015. szeptember – november
Tisztelt Szülők!
Idén is rendszeresen jelentkezünk a Könyves Kálmán Gimnázium életéről szóló hírlevelekkel.
Akinek a címe rendelkezésünkre áll, annak e-mail-ben küldjük el. A hírlevelek a gimnázium
honlapján is olvashatóak.
A tanév elején három új tanár érkezett iskolánkba. Bóta Henriette tanárnő testnevelést,
Farkas Bernadett tanárnő biológiát, és Szigethy-Rajtár Dóra tanárnő német nyelvet tanít.
Munkájukhoz sok sikert kívánok.
Fontos változás, hogy a tanév elejétől a 7. és 8. osztályok kivételével megszüntettük a
papíralapú ellenőrzőt. Az osztályzatokról az e-naplón keresztül tájékoztatjuk a szülőket.
Szintén az e-naplóban olvashatóak az osztályfőnöki és szaktanári üzenetek. A szülői kikérőket
és igazolásokat az osztályfőnöknek címezve, borítékban a gyermekükkel kérjük beküldeni. A
szülő továbbra is félévente három nap hiányzást igazolhat, minden ennél hosszabb kikérőt
csak szülői kérésre, csak az igazgató engedélyezhet. A szaktanári, az osztályfőnöki és az
igazgatói dicséreteket és büntetéseket ezentúl levélben, a gyermekükkel küldjük haza.
A szülői választmány elnökségének megváltozott az összetétele. Ezúton köszönöm meg
Becser Andor és Komáromi Tibor munkáját, akiknek a gyermeke leérettségizett, ezért adják
át helyüket az elnökségben. A szülői választmány őszi ülésén Dömökné Takáts Enikőt és
Szűcsné Vedres Noémit választotta meg elnökségi tagnak. A szülői választmány
elnökségének névsora és elérhetősége a honlapunkon megtalálható.
A Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványa a személyi jövedelemadó 1% -os felajánlásából
2.384.995 Ft-ot kapott. Az iskola tanárainak és diákjainak nevében köszönöm minden
felajánlónak a támogatást. Az alapítvány tavalyi tevékenységéről és a befolyt támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót a következő hírlevelünkben olvashatják.
November 23-án hétfőn és 25-én szerdán 16-19 óráig tanári fogadónap lesz. Az e-naplóban
megtalálható, hogy melyik tanár mikor fogad. Kérjük, hogy előzetesen regisztráljanak az
Önöknek megfelelő időpontra.
Hagyományainkhoz híven idén ősszel is sok tanórán kívüli programot szerveztünk a
gimnáziumban:
- Szeptemberben részt vettünk a Kulturális Örökség Napján, nagyon sok látogatónk volt
az épületbejáráson és az Öveges – labor bemutatóján.
- A Nyelvek Európai Napján minden osztályunk egy-egy ország nyelvével, kultúrájával
és gasztronómiájával ismertette meg a látogatókat.
- Szeptember 26-án a „Könyves 110” rendezvénnyel ünnepeltük a gimnázium
születésnapját. Az osztálytalálkozók hétvégéjén 83 osztályunknak volt
osztálytalálkozója, több mint 1000 öregdiák jött el a nagyon jó hangulatú
rendezvényre.
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Október elején Katalin-pusztán 60 jelenlegi diákunk, 20 öregdiák és 16 tanár
részvételével lezajlott a DÖK-tábor.
Az iskolánkban működő Újpesti Kultúra Sportegyesület tartott tehetségkutató
sakkversenyt, feladványfejtő versennyel és sakk szimultánnal.
Október 23-ai megemlékezésünk keretében, a koszorúzás és az iskolarádiós
megemlékezés után a „Könyves-moziban” hat, a forradalommal kapcsolatos, illetve az
50-es évek világáról szóló film közül választhattak a gyerekek.
Novembertől elindult a nyílt csillagászati szakkörünk. A honlapunkon megtalálható
időpontokban várjuk az érdeklődőket, akik kíváncsiak arra, ahogyan a
csillagvizsgálónk távcsövén keresztül feltárulnak az égbolt csodái.
A gólyahéten új diákjaink egy margitszigeti vetélkedőn vettek részt, a gólyaestre pedig
színpadi bemutatóval készülnek.

Október – novemberben a Könyves Kálmán Gimnázium emelt szintű érettségi vizsgaközpont
volt, 9 tantárgyból több mint 200 vizsgázó tett nálunk érettségi vizsgát.
Tisztelt Szülők!
Továbbra is várjuk az iskola életével kapcsolatos hozzászólásaikat, kérdéseket és javaslataikat
a
címre.
Budapest, 2015. november 17.
Üdvözlettel:
Szepesváry László
igazgató

