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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 2006/2007. tanév félévi eredményeiről
A tanévet 664(4 magántanuló) diák kezdte meg 20 csoportban. A félévi iskolaátlag 4,40; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,38; a négy-öt évfolyamos osztályoké 4,43.
A két képzési formában az eredmények gyakorlatilag megegyeznek, ami az egységes tananyagnak és követelményeknek köszönhető. A legkiemelkedőbb eredményeket a 8. B (4,54) és a 9. C (4,53) évfolyam érte el.
4, 19 a legalacsonyabb osztályátlag. A tantárgyi átlagok többségében 4,1 és 4,5 között vannak.
A félévi munkájuk eredményeként 34 diáknak lett kitűnő a bizonyítványa. A bukások száma a szokásosnál
magasabb. A 10. A osztályban 3 diák kapott elégtelent, ketten franciából és egy németből. A 12.A osztályban
két tanuló franciából kapott elégtelent. 11. D osztályban egy tanuló matematikából. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban van az elért eredményekkel, a iskolai magatartás átlag 4,44; a szorgalom átlaga
4,37.
A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmaztuk dicséretekkel a szaktanárok (316), osztályfőnökök (214) és az igazgató (53). A dicséretek száma jelzi, hogy a odafigyelünk diákjaink kiemelkedő teljesítményeire mind tanulmányi téren, mind sport területen és az iskolai közélet terén is.
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont büntetés jár. Adott esetben az ilyen jellegű viszszajelzés sem maradhat el. A félév alatt az osztályfőnökök 38 figyelmeztetést, 14 intést adtak, a szaktanárok
40 esetben figyelmeztettek. A büntetés több esetben az igazolatlan hiányzás következménye, mivel 46 igazolatlan hiányzás volt a félév során. Az egy tanulóra eső igazoltan mulasztott órák száma 24,25.

250 éves az iskola
A III. Béla Gimnázium jubileumi ünnepségsorozatának tervezete
1. Központi ünnepség 2007. október 12-14.









Tudományos konferencia egykori diákjaink előadásaival
Béla Kupa kosárlabdatorna
Képzőművészeti kiállítás
Iskolatörténeti kiállítás
Hangverseny
Pósta Sándor emléktábla avatása
Gizella-kút avatás
Gálaest

2. A 2006/2007-es tanévben az évforduló jegyében tervezett programok:




Megyei matematikaverseny
Városi szavalóverseny
Bélás zenedélután egykori diákjaink közreműködésével

3. A 2007/2008-as tanév során tervezett programok:




Egykori diákjaink előadása jelenlegi diákjainknak
Kulturális bemutató a Kultúra napján
Iskolatörténeti-iskolaismereti vetélkedő

4. Tervezett kiadványok





Jubileumi emlékkönyv
Tanulmánykötet egykori diákjaink tudományos publikációiból
Archívum korabeli hang- és képanyagokból
Alkalmi emléktárgyak (póló, naptár, bor) készíttetése

Szalagavató 2007
Az első félév méltó lezárása volt a január
26-án 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. Az éjfélig tartó program továbbra
is a színvonalas rendezvényeink közé sorolható.

