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A tagdíjfizetésről

A tagdíj szinte az egyedüli és legfontosabb bevételi forrásunk. Elsősorban az új tagok tájékoztatása céljából
közöljük, hogy az éves tagsági díj alapösszege – kilencedik éve változatlanul - 300 Ft. Örömmel konstatáljuk, hogy tagságunk figyelembe veszi az infláció okozta változást, s ha teheti, a minimumnál nagyobb összeget fizet be. Kérjük azokat a kedves tagjainkat, aki eddig elmulasztották, hogy a mellékelt csekken mielőbb
fizessék be az idei tagdíjat.

1%

Támogatás

. Az előző évi személyi jövedelemadó bevallás során felajánlott 1 % a Baráti Kör
részére 169 803 Ft. Ez az eddigi legmagasabb összeg. Köszönjük a tagság felajánlását. Kérjük, hogy a jövő év elején is éljenek ezzel a lehetőséggel. Adószámunk:
19042226-1-03

A ballagás és a tanévzáró ünnepély alkalmával összesen
160 000 forinttal jutalmaztuk az iskola legkiválóbb tanulóit.
Az ulmi diákcsere-kapcsolat támogatására 50 000 Ft-ot utaltunk át az iskolának. Ebben a tanévben is támogatni kívánja
a Baráti Kör a felsőoktatásban továbbtanuló, arra rászoruló
diákokat.

Emléktábla avatás
A Baja Kosárladázásáért Alapítvány 2004. október 23-án emléktáblát állított Hargitay Lajos tiszteletére.
A gimnázium egykori diákja, a kiváló sportoló, a bajai egyesületi kosárlabda egyik alapítója az 1956-os forradalom utáni megtorlás áldozata lett.

A 2004/2005. tanév eredményeiről

Eredményes tanévet zárt a III. Béla Gimnázium. A tanévet 678 diák fejezte be 21 csoportban. A tanév végi
iskolaátlag 4, 53. Ebben a tanévben 117 tanuló vett át kitűnő bizonyítványt. Sajnos 1 bukással is számolnunk
kellett a 11. évfolyamon. A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmaztuk dicséretekkel. Fontosnak
tartjuk a pozitív megerősítést és a visszajelzést. 630 esetben dicsértek a szaktanárok, míg az osztályfőnökök
429 dicséretet osztottak ki a tanév során. Az igazgató 234 alkalommal adott dicséretet.
Tanulóink a tantárgyi tanulmányi versenyeken is eredményesen szerepeltek. Az idei tanév legkiemelkedőbb sporteredménye, hogy a lányaink – Schmidt Lajos tanár úr vezetésével - a kosárlabda diákolimpia
IV. korcsoportos döntőjében aranyérmet szereztek. A legeredményesebb sportágaknak továbbra is az atlétika, az evezés, a duatlon, a judó, az úszás, a kosárlabda és a tenisz bizonyultak.

Bélás diákok Ulmban
A III. Béla Gimnázium a 2004/2005. tanévben felvette az Ulmban lévő Kepler Gimnáziummal a kapcsolatot. Első lépésben 2004. szeptemberében járt itt egy osztály, amely az iskolánk egy osztályával közösen
„A Duna összeköti a fiatal Európát – az európai fiatalokat” környezetvédelmi projekten dolgoztak. Az
összesen 60 diák a Duna természeti kincseit kutatta, vízminőséget vizsgáltak. A magyarországi program keretén belül egynapos kirándulást tettek Gemencben és a bajai Alsó.Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség laboratóriumában. 2005. március 16-a és 23-a között a bélás diákok tartózkodtak Ulmban, folytatva a
közös projektet. A közös munka magyarországi terméke egy 2005. évi naptár, amelynek hónaponkénti lapjait
az osztálytermünkben helyeztük el. Ulmban közös faliújság készült a témában. A projektet összefoglaló értékeléséről mi is kaptunk egy példányt, amelyet a könyvtárban helyeztünk el. A használható idegen nyelvtudás megszerzése, az idegen nyelvnek, mint eszköznek a felhasználása más népek és azok kultúrájának
megismerése szempontjából nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a kapcsolatnak, fontosnak tartjuk a továbbfejlesztését.

Szakképzési támogatás lehetősége a gimnázium részére

Bővebb, részletesebb információt Polgár Lászlótól, a gimnázium igazgatójától lehet kérni.
(e-mail: polgarlaszlo@bajabela.sulinet.hu)

Sajtó és tanulás
A Petőfi Népe szerkesztősége - Bács-Kiskun megyei napilap – a 2005/2006-os tanévben médiapedagógiai
programot indított Sajtó és tanulás (SÉTA) címmel. A programban a megye hat középiskolája vesz részt közöttük a bajai III. Béla Gimnázium is. Az olvasóvá nevelés mellett a lap szerkesztőinek célja az, hogy hetente
megjelenő SÉTA - mellékletben teret adjanak a tehetséges diákok írásainak. Iskolánkban ez a program Jakab
József tanár úr újságíró szakkörének (16 tanuló jár ide), és Nagy Erika tanárnő humán tagozatos óráinak (14
fő) keretében valósul meg.

Vizsgázott a kétszintű érettségi vizsga
„Készülj fel, hogy felkészíthess” jelmondattal indítottuk a tanévet. Tanáraink részéről az első és legfontosabb feladat volt az érettségi vizsgakövetelmények alapos megismerése. Fontos feladat volt továbbá a tanárok módszertani eszköztárának felülvizsgálatára is. Olyan új elemek alkalmazására, megtanulására volt
szükség, amelyek mind az óravezetésben, az ellenőrzésben, az értékelés során elősegítik a készségek. képességek fejlesztését, lehetőséget adnak az ismeretek gyakorlati alkalmazására. Mindez szervezett külső továbbképzések keretében, belső munkaközösségi megbeszéléseken történt, de az önképzésnek is fontos szerepet szántunk. Minden az érettségi vizsgában valamilyen formában érintett kollégánk részt vett szervezett továbbképzésben. A hétköznapok gyakorlatában a diákok részéről az együttműködést készségét tapasztaltuk
mindvégig. Mindez megmutatkozott az érettségi vizsga és a felvételi eredményekben egyaránt. Számszerű
eredményekről is be tudok számolni. Az idei tanévben 119 végzős diákunk tett érettségi vizsgát. A négy
osztály érettségi átlaga 4, 72 lett. Ez 1 egésszel jobb az országos átlagnál (OM adat). 44 kitűnő érettségi bizonyítványt adtak át az érettségi elnökök.
Mind a 119 végzős tanuló jelentkezett a felsőoktatásba. Közülük 107 tanuló nyert felvételt (90 %). A felvételt nyert tanulók 67, 6 % -a az első vagy a második helyen került be az egyetemekre, főiskolákra. Örülünk
ennek a szép eredménynek , büszkék vagyunk tanulóink és tanáraink teljesítményére. A gimnázium az elmúlt
esztendőben is megfelelt a vele szemben támasztott követelményeknek.
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