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A Baráti Kör és az iskolavezetés együttműködése
Immár tizenkilenc éve folyamatos. A tavalyi jubileumi esztendőben különösen eleven volt. Elnökségünk figyelemmel kíséri az iskolai élet eseményeit, akceptálja az igazgatóság támogatásra, segítségre vonatkozó igényeit, az iskola igazgatója
pedig részletekbe menő tájékoztatást nyújt az oktató-nevelő munka eredményeiről, esetleges problémáiról.
Polgár László igazgató a nyár folyamán újabb öt évre szóló megbízást kapott a fenntartó önkormányzattól. Gratulálunk kinevezéséhez. Meggyőződésünk, hogy együttműködésünk a jövőben is gyümölcsöző lesz.

Támogatás
Az idén 390 000 Ft-tal támogattuk az iskolát. Az összeg célok szerinti felosztása a következőképpen alakult:
A Gondán-alapítvány tőkeemelésére
50 000,- Ft
A marosvásárhelyi testvériskolai kapcsolatra
100 000,- Ft
A kitüntetett végzős diákoknak
70 000,- Ft
A továbbtanulók segélyezésére
120 000,- Ft
A Babits-évforduló pályadíjaihoz
50 000,- Ft
A tavalyinál kisebb támogatás nem szegénységünk jele. Most ennyire volt szükség. A rendelkezésünkre álló tartalék lehetővé teszi, hogy jövőre – értelmes célokra – lényegesen többet fordítsunk. Ezt fogja szolgálni az 1 %-os felajánlásokból
rövidesen folyószámlánkra érkező 200 327 Ft is, valamint a tagdíjfizetésekből a továbbiakban befolyó összeg.

Évforduló
125 éve született Babits Mihály költő, aki iskolánk egykori tanára volt. E jeles évforduló alkalmából pályázatokat irtunk
ki, s rendezvényeket szervezünk. Az 1. emeleten kihelyezett írásos dokumentációk és fényképek alapján nyomon követhetjük életútját és munkásságát. Az itt töltött tanév emlékére osztálytermet nevezünk el a költőről. A programokra szeretettel
várunk mindenkit.

A tagdíjfizetésről
2008-ban a tagdíjfizetés új módját szorgalmaztuk. Arra kértük tagjainkat, hogy – ha tehetik – átutalással teljesítsék befizetésüket. Tapasztalatunk szerint a változás nem zökkenőmentes. Jelen levelünk mellékleteként készpénzátutalási megbízás
nyomtatványokat küldünk azoknak, akik a folyó évben még nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek.
A tagdíj minimuma, talán fölösleges is újra és újra hangoztatnunk, évi 500 ft, a felülfizetés határát pedig kinek-kinek az
anyagi lehetőségei szabják meg.

Az iskolai munkáról
A 2007/2008-as tanévet 687 tanuló zárta sikeresen, 21 osztályban. A tanév végi iskolaátlag: 4,46; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,51; a négy évfolyamos osztályoké 4,39. A legkiemelkedőbb eredményeket a 12.A (4,73), 7.B (4,67), 11.B
(4,67), 7.A (4,61) osztály érte el. Tíz osztály ért el 4,5 vagy a feletti átlagot, az osztályátlagok sora a 4,16-al zárul.
Ebben a tanévben 103 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa, bukás nincs. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban van az elért eredményekkel, a magatartás iskolai átlaga 4,53; a szorgalomé 4,44.
A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmazták dicséretekkel a szaktanárok (675), osztályfőnökök (280), igazgató (218).
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont elmarasztalás jár. A tanév során az osztályfőnök 51 figyelmeztetést, 21 intést adtak, a szaktanárok 92 esetben figyelmeztettek, az igazgató ebben a tanévben 4 intőt adott. A büntetés sokszor az igazolatlan hiányzás következménye. Az tanévben 51,74 fő/év igazoltan hiányzott óra mellett 118 órát nem
tudtak igazolni a diákok.
Április végén 98 tizenkettedikes tanuló ballagott el. Mindegyikük jelentkezett érettségi vizsgára, s közülük 60 diák tett
emelt szintű érettségi vizsgát. Az érettségi átlag 4,61, 34-en kaptak kitűnő érettségi bizonyítványt.
Felsőoktatási intézménybe mindenki adott be jelentkezési lapot. A jelentkezők 98 %-át felvették, 68 %-ot az 1. helyre.

Testvériskolai kapcsolat
A testvérvárosi kapcsolat jegyében két nagy múltú intézmény – a 450 éves marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és Református Kollégium valamint a 250 éves III. Béla Gimnázium – diákjai között cserekapcsolat jött létre. 2008 májusában 30 bélás diák 3 kísérő tanárral járt Marosvásárhelyen a Bolyai-napok rendezvénysorozatán. Szeptember 3-7. között 27 tanuló és 4 pedagógus látogatott el Bajára. A résztvevők már ismerték egymást, így a bajai program – a hajókirándulás, a sugovicai kenuzás, a városnézés, illetve a tanítási órák látogatása a - város, illetve az iskola megismerésére szolgált. Lehetőség nyílt arra is, hogy a bélás és idelátogató, azonos szakú pedagógusok szakmai konzultációkat folytassanak
mind a tantervekről, mind az alkalmazott módszerekről. A marosvásárhelyiek kíváncsiak voltak a tanulásmódszertan helyi
alkalmazására, eredményeire, hatékonyságára. Érdeklődésüket felkeltette a Bélás Színistúdióban zajló szakmai munka is.
A szimpóziumok a jövőbeni szakmai projektek elindítását célozták.
A delegációt a polgármester úr és a gimnázium igazgatója is fogadta.
A testvériskolai cserekapcsolat létrejöttének anyagi hátterét a két város önkormányzata, a Bélás Baráti Kör és a gimnázium
diákönkormányzata biztosította, valamint a Juliánus Testvériskola Programtól nyert pályázati pénz is segítette. Természetesen nem feledkezhetünk meg a lelkes résztvevő diákokról és a mögöttük álló ugyanilyen lelkes szülőkről sem. Köszönet
minden támogatónak.
Az együttműködés folytatására 2009 májusában kerül sor Marosvásárhelyen .
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