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2016. február

Tisztelt Szülők!
1.

Tájékoztató a Könyves Kálmán Gimnázium alapítványának 2015. évi tevékenységéről.

Az alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 2014-ben 2 031 788 Ft-ot kapott.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük ezt a segítséget.
Az alapítvány kuratóriuma a kapott összeget 2015-ben az alábbiak szerint használta fel.
a WIFI hálózat korszerűsítése az e-napló működtetéséhez
Öveges-labor működésének támogatása
a tatai gólyatábor támogatása
gránitlap az iskola homlokzatán elhelyezett első világháborús emléktáblához
a nemzetközi csillagászati diákolimpia magyarországi válogatóversenyének rendezése
tavaszi szociális támogatások
jutalomkirándulás a 8. c osztálynak ünnepség megrendezéséért
jutalomkirándulás a 11. b osztálynak ünnepség megrendezéséért
belépőjegyek a vácrátóti botanikus kertbe a tavaszi iskolai kerékpáros túrán
keverőpult és erősítő javítása
osztályjutalom a március 15-ei belvárosi megemlékezésen
toner és fénymásolópapír vásárlás
tornaszerek és sporteszközök vásárlása
Könyves 110, osztálytalálkozók hétvégéje
hangfal javítás
laptop vásárlása a DÖK működéséhez
dokkoló vásárlása az infó terem egyik számítógépébe
etikett vásárlása a bizonyítványok nyomtatásához
őszi szociális támogatások
két nagyteljesítményű hangfal vásárlása iskolai rendezvényekhez
fürdőbelépő a biciklis táborban
pannonhalmi múzeumi belépő vásárlása a biciklis táborban
belépőjegy a Herendi Porcelán Manufaktúrába a biciklis táborban
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A bevétel csökkenése miatt a korábbi éveknél lényegesen kevesebbet tudtunk szociális támogatásokra fordítani.
Továbbra is a rendezvényeink és táboraink támogatására valamint az iskola tárgyi technikai felszereltségének
javítására fordítjuk a legnagyobb összeget. Ez utóbbi területen egyre nagyobb szerep hárul az alapítványra.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015-ben 2 396 337 Ft felajánlás érkezett az alapítványnak.
Bízunk benne, hogy az emelkedés annak a jele, hogy a szülői közösség egyetért az alapítvány céljaival és
működésével.
Kérjük, hogy az idei személyi jövedelemadó bevallásakor is gondoljanak az alapítványunkra és adójuk 1%-át
nekünk ajánlják fel!
Az alapítvány adatai: Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány

adószám: 19700911 – 1 – 41
számlaszám: 11704007-20052810
levélcím: 1043 Budapest Tanoda tér 1.
A kuratórium tagjai: elnök Zaj András szülő, könyvelés Tolnai István szülő, Berényi Ákos szülő, Juhász Erika,
Barton Zoltán és Szepesváry László.
2.
A pedagógiai programról.
A jogszabályok változása miatt szükségessé vált a gimnázium pedagógiai programjának felülvizsgálata. Ez
megtörtént, az új pedagógiai program február 22-étől megtalálható a gimnázium honlapján, a dokumentumok
között.

3.

Tanárminősítések.

Tájékoztatom Önöket, hogy a köznevelésért felelős miniszter döntése alapján a tanfelügyeleti ellenőrzés előtt
álló tanárok számára kötelező önértékelés során a szülői kérdőívek kitöltése a továbbiakban nem kötelező, csak
akkor kell elvégezni, ha a szülők közössége kéri azt.
4.
Fegyelmi helyzet az iskolában.
Megítélésem szerint a gimnázium fegyelmi helyzete néhány kivételtől eltekintve megfelelő. A három
legproblémásabb terület:
 Mobiltelefonos internetes „zaklatás”. Ennek megelőzése és a büntetőjogi következményeinek
ismertetése céljából minden osztályban rendőrségi előadás lesz.
 A tanítás előtt és után az Ady művelődési ház udvarán történő „gyülekezés” sok konfliktust
okoz. Ezen a közterületen a dohányzás és az alkoholfogyasztás tilos. Kérjük, hogy hívják fel erre
gyermekeik figyelmét, mert rövid türelmi idő után rendőrségi intézkedés várható!
 A reggeli késések száma kirívóan magas a gimnáziumban. Ebben az Önök segítségét kérjük. Az
iskolába a tanulóknak 7.50-ig kell megérkezni. 7.55-től a kapuügyeletes tanár feljegyzi a
későket. Kérjük, hogy gyermekeiket időben indítsák útnak!
5.
Pályaválasztási hét.
Idén március 7-10-ig rendezzük meg ezt a programot, amelynek célja, a 9-10-11-es diákjaink számára
segítséget nyújtani a pályaválasztási döntésben. Egyetemre járó, volt diákjaink tartanak előadásokat és
szerveznek egyetemi óralátogatásokat. Lesznek a pályaválasztást segítő tréningek és tanácsadások. Ezen kívül
szülők jelentkezését várjuk, akik munkájukról, hivatásukról, érdekes vagy különleges munkahelyükről
beszámolót tartanának, esetleg látogatást szerveznének munkahelyükre. Nagyon fontos pedagógiai feladatunk
gyermekeink segítése életük talán legfontosabb döntésében. Ezért fordulunk Önökhöz segítségért!
Jelentkezni erre a programra február 26-áig a
email címen vagy telefonon lehet.
6.
Kéktúrán a Könyves!
Különleges vállalkozásba kezdtünk. Hat év alatt az Irottkőtől a Zemplénig tartó 1200 km-es kéktúra útvonalat
fogjuk végigjárni. Az idei téli táborban megtettük az első két szakaszt, így eljutottunk az Írottkőtől Tömördig.
Mindenkit várunk a további túrákon, aki szeret kirándulni és vonzza az a romantikus cél, hogy gyalogosan
átszeljük az országot!
7.
Programjaink
A magas szintű tanítás mellett továbbra is a legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy színvonalas és tartalmas
diákéletet biztosítsunk tanítványainknak. A Könyves Kálmán Gimnázium nemcsak egy oktatási intézmény,
hanem egy kulturális központ is Újpesten.
programok az első félévben:
kulturális örökség napja
európai nyelvek napja
Könyves 110
megemlékezés az aradi vértanúkról
DÖK-tábor
sakk tehetségkutató verseny
október 23-ai megemlékezés
gólyasziget, gólyaest
csillagászati észlelések 5 alkalommal
helyesírási verseny
karácsonyi focikupa
számháború
Saul fia a 11-12 évfolyamnak
Karácsonyi koncert
Kazinczy-verseny
szalagavató bál
sí tábor
kerületi sakk diákolimpia

tervezett programok a második félévben:
téli tábor, kék túrán a Könyves
farsangi hét
csillagászati észlelés 3 alkalommal
tanári képzőművészeti kiállítás
háziverseny matekból és nyelvtanból
pályaválasztási hét
március 15-ei ünnepség
éjszakai sportnap
Nádas József szavalóverseny
költészet napja
képzőművészeti kiállítás a diákok munkáiból
könyves nap – karika túra a belvárosban
ballagás
biciklis tábor edzőtúrái
végre vége nap
vízi tábor
biciklis tábor

Várjuk gyermekeiket a tavaszi programjainkon!
8.
Újpest Önkormányzata március 10-én 17.30 órai kezdettel drogprevenciós szülői fórumot szervez.
Helyszíne az újpesti Ifjúsági Ház ( István út 17-19 ) A programon való részvétel ingyenes, de a terem véges
befogadóképessége miatt előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni március 3-ig a
email
címen lehet.
Budapest, 2016. február 17.

Üdvözlettel: Szepesváry László, igazgató

