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A tagdíjfizetésről
A választmány tavalyi döntése alapján a tagdíj 2006-tól évi 500 forint. Az ez évi befizetésekből látszik, hogy tagjaink nem érzik megterhelőnek ezt az összeget, sőt igen sokan lényegesen többet fizettek be. Akik eddig nem teljesítették tagdíjfizetési kötelezettségüket, azoknak jelen levelünkkel együtt újabb befizetési utalványt küldünk, s kérjük
őket, szíveskedjenek pótolni a mulasztást.

Az iskola támogatása

1%
A 2005-ben befizetett személyi jövedelmi
adó 1 %-ának felajánlásával tagságunk
124 636 Ft-ot juttatott számlánkra. Köszönjük. Kérjük, hogy a jövő év elején is
éljenek ezzel a lehetőséggel.
Adószámunk: 19042226-1-03

A ballagás és a tanévzáró ünnepély alkalmával összesen 220 000
forinttal jutalmaztuk az iskola legkiválóbb tanulóit. A felsőfokú
tanulmányait most kezdő öt fiatalnak fejenként 30 000, összesen
150 000 forint támogatást adtunk.

A 2006/2006. tanév eredményeiről
Ismét jó eredményre tekinthet vissza a III. Béla Gimnázium. A tanévet 685 diák fejezte be 21 csoportban. Az év végi iskolaátlag 4, 5 volt, 121 tanuló vett át kitűnő bizonyítványt, de sajnos 1 bukással is számolnunk kellett a 11. évfolyamon. A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmaztuk dicséretekkel: 631
esetben dicsértek a szaktanárok, az osztályfőnökök 392 dicséretet osztottak ki a tanév során, az igazgató pedig 62 alkalommal adott dicséretet.
Tanulóink tanulmányi versenyeken is eredményesen szerepeltek. Döntős helyezéseket értek el biológiából, fizikából, számítástechnikából, valamint anyanyelvből, a Vadvirág népdalkör pedig kiemelt arany fokozatot szerzett az országos minősítő népdalversenyen. Az elmúlt év legkiemelkedőbb sporteredményét az atlétalányok hozták: diákolimpiai bajnokok lettek a pályabajnokságon.
A gimnázium az elmúlt esztendőben is megfelelt a vele szemben támasztott követelményeknek. 157
tizenkettedikes diákunk tett érettségi vizsgát, közel 300 esetben emelt szinten. Az öt osztály érettségi átlaga
4,64 lett, kitűnő érettségi bizonyítványt pedig 54 esetben adhattak át az érettségi elnökök. Végzőseink 90 %-a
nyert felvételt különböző felsőoktatási intézményekbe, 71 %-uk az első vagy a második helyen megjelölt
egyetemre, főiskolára. Örülünk ennek a szép eredménynek , büszkék vagyunk tanulóink és tanáraink teljesítményére.

250 éves lesz az iskola
Iskolánk a 2007/2008-as tanévben ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. A jeles eseményre változatos programokkal készülnek jelenlegi és egykori diákjaink, tanáraink. A szakmai munkaközösségek rendezvényeiket
az évforduló szellemében szervezik, a központi ünnepséget pedig a 2007. október 13-i hétvégére tervezzük.
Az ünnepség keretében szervezünk tudományos konferenciát, kosárlabda tornát, iskolatörténeti kiállítást korabeli dokumentumok alapján, valamint tárlatot egykori diákjaink művészeti alkotásaiból. Terveink között szerepel évkönyv és volt diákjaink tudományos tanulmányaiból szerkesztett kötet megjelentetése is. Kérjük öregdiákjainkat, hogy érettségi találkozóikat arra az időpontra időzítsék.

Baja, 2006 október 18.
Polgár László
igazgató

Bálint László
elnök

Szalagavató 2006
Az első félév méltó lezárása volt a január 27-én megrendezett szalagtűző
ünnepség és bál. Hagyományos helyszínen – a MNÁMK aulájában – a 10.
évfolyamosok műsorával kezdődött a
program. Ezt az igazgatói köszöntő,
majd a szalagok feltűzése követte. A
pezsgővel való koccintás és a vacsora
után a végzősök osztályok egymás után
bemutatkoztak egy- egy táncprodukcióval. Valamennyien nagy sikert arattak.
Jó lenne, ha a végzősök bemutatkozó
tánca szerves részévé válna szalagavató
ünnepségeinknek. Az éjfélig tartó program továbbra is a színvonalas rendezvényeink közé sorolható

Rátz László életmű díj
Több évtizedes kimagasló szakmai és pedagógiai
munkája elismeréseként 2005 november 08-án
vehette át a Thália Színházban Mezeiné dr. Kopasz Mária az életmű díjat. Tanítványaival
együtt büszkék vagyunk rá. A tanárnő személyiségével, igényes szakmai munkájával, követendő
példát mutat mindannyiunk számára.
További munkájához erőt, egészséget és még
sok szakmai sikert, tehetséges diákot kívánunk.

A 2005/2006. tanév 1. félévének eredményeiről
A tanévet 686 diák kezdte meg 21 csoportban. A félévi iskolaátlag 4, 44. a félévi munkájuk
eredményeként 55 diáknak lett kitűnő a bizonyítványa. 4 tanulónak került egy-egy tárgyból
elégtelen a félévi értesítőjébe.A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmaztuk dicséretekkel. Fontosnak tartjuk a pozitív megerősítést és a visszajelzést. 358 esetben dicsértek a
szaktanárok, míg az osztályfőnökök 205 dicséretet osztottak ki a tanév során. Az igazgató 57
alkalommal adott dicséretet. Tanulóink a tantárgyi tanulmányi versenyeken is eredményesen
szerepeltek. A Megyei Matematika Versenyen Udvari Balázs 12. évfolyamos tanulónk sorozatban már a negyedik alkalommal szerezte meg az első helyet.
Az OKTV versenyek még folynak, 14 tanulónk jutott be a második fordulóba.

Baja, 2006. február 14.
Bálint László
elnök
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