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.Az előző évi személyi jövedelemadó bevallás során felajánlott 1 % a Baráti Kör részére 74 228 Ft. Köszönjük a
tagság felajánlását. Kérjük, hogy a jövő év elején is éljenek ezzel a lehetőséggel. Adószámunk: 19042226-1-03

Szakképzési támogatás lehetősége a gimnázium részére
Bővebb információt Polgár Lászlótól, a gimnázium igazgatójától lehet kérni.
(e-mail: polgarlaszlo@bajabela.sulinet.hu)
Támogatás
A ballagás és a tanévzáró ünnepély alkalmával összesen .......... forinttal jutalmaztuk az iskola legkiválóbb
tanulóit. Ebben a tanévben is támogatni kívánja a Baráti Kör a felsőoktatásban továbbtanuló, arra rászoruló
diákokat. Az elnökség 100 ezer Ft-t egyszeri támogatást biztosít az idén is, 4-5 tanulónak.

A 2003/2004. tanév eredményeiről

Eredményes tanévet zárt a III. Béla Gimnázium. Az iskola tanulmányi átlaga 4, 52 volt. 151 tanuló vett át
kitűnő bizonyítványt. Sajnos 3 bukással is számolnunk kellett a 11. évfolyamon.
Büszkék vagyunk az érettségi vizsgaeredményekre. 151 tanulónk tett sikeres érettségi vizsgát. 60 - an kitűnő
eredménnyel végeztek, az átlag 4, 64. Az érettségi vizsgát tett diákok közel 70 % - a rendelkezett középfokú C
típusú állami nyelvvizsgával.
Elégedettek vagyunk a felvételi eredményekkel is. A jelentkezetteknek 93 % - át felvették főiskolára
egyetemre.
Tanulóink a tantárgyi tanulmányi versenyeken is eredményesen szerepeltek. Az egyéni és csapatversenyeket
összegezve 21 országos 1-10. helyezést, és 47 megyei 1-3. helyezést könyvelhetünk el.
A sportversenyek tekintetében is büszkék lehetünk az eredményekre. 54 országos 1-8. helyezés és
147 megyei 1-3. hely szerepel a listán. Három nemzetközi versenyen,olimpián is eredményesen szerepeltek a
bélások. A legeredményesebb sportágaknak az atlétika, az evezés, a duatlon, a judó, az úszás, a kosárlabda és a
tenisz bizonyultak.
Ottmár Attila vezetésével az iskola Színistúdiója is tartalmas évet zárt (Káin Testamentuma - monodráma, Life
– táncprodukció).

Öt évfolyamos képzés a III. Béla Gimnáziumban

A közoktatási törvény 2003. évi módosításával lehetőség nyílik 2004. szeptember 1-jétől, öt évfolyamos
gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok indítására. Ebben az osztályban a képzés a kilencedik évfolyamon
kezdődik, és a tizenharmadik évfolyamon fejeződik be. A 9. évfolyamon intenzív idegen nyelvi felkészítés folyik
majd a kötelező tanórai foglalkozások 40 % -ában. A nyelvi előkészítésre fel nem használt időkeret legalább 25
% -át informatikai ismeretek oktatásra kell fordítani. A tizedik – tizenharmadik évfolyamokon lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek az emelt szintű érettségi vizsgára. A gimnázium tantestülete jó
lehetőséget lát ebben a képzési formában arra, hogy a tehetséges és szorgalmas diákok a lehető legnagyobb
számban használható nyelvtudásra tegyenek szert és egyben nyelvvizsga bizonyítványhoz is hozzájussanak. A
készségek, képességek fejlesztésére is bőven ad alkalmat a testület által megalkotott óraterv. Célunk továbbá az
is, hogy egyre többen legyenek jártasak az információs – kommunikációs technikák alkalmazásában. A 86
jelentkező közül a felvételi vizsga után a legjobb 32 tanuló került be a gimnáziumba, erre a képzési formára. A
következő tanévben is indítunk egy ilyen nyelv-informatikai előkészítő osztályt.

Kétszintű érettségi vizsga 2005-től

2005-től a tanulók két szinten (közép és emelt) tehetnek érettségi vizsgát az egyes
tantárgyakból. Vonatkozik ez mindazokra, akik 2001 szeptemberében iratkoztak be a 9.
évfolyamra és 2005-ben fejezik be iskolai tanulmányaikat a 12. évfolyamon. 2005-től egyúttal
megszűnik a felvételi vizsga a felsőoktatásban. Szerepét az érettségi vizsga veszi át. A
bejutás teljes egészében a középiskolában megtanított, illetve megtanult tananyagon,
elsajátított követelményeken dől el. Új vizsgafajták is megjelennek (előrehozott érettségi
vizsga, szintemelő érettségi vizsga, kiegészítő érettségi vizsga, ismétlő érettségi vizsga).
Az államilag elismert nyelvvizsga 2005-ben váltja ki utoljára az idegen nyelvi érettségit.
Fontos változás lesz, hogy a jól sikerült emelt szintű idegen nyelvi érettségi államilag
elismert nyelvvizsgának számít, 60 % fölött középfokú, 40-59 % között pedig alapfokú C
típusúnak.
Informatikából a jeles érettségi – középszinten, vagy emelt szinten – alapján, ECDLbizonyítványért folyamodhatnak a tanulók. Az emelt szintű érettségi – legalább közepes
eredménnyel – tantárgyanként 7 többletpontot jelenthet ott, ahol nem kötelezően előírt, az
emelt szintű vizsga letétele. Maximálisan 24 többletpont szerezhető.
A gimnázium a kötelező érettségi tárgyakon túl informatikából, fizikából, biológiából és
kémiából is kínálja az emelt szintű felkészítést a diákok számára az utolsó két évfolyamon.
120 végzős diákunk készül erre az újfajta megmérettetésre. Ez a tanév a felkészülés jegyében
zajlik („Készülj fel, hogy felkészíthess”!). Tanáraink közül 33 fő vett részt a kétszintű
érettségire felkészítő továbbképzéseken. Az érettségire jelentkezés és a felsőoktatásba történő
jelentkezés időpontja az idei tanévtől kezdve egybeesik, egyaránt február 15.
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