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Az iskola támogatása



A 2008/2009. tanév félévi eredményeiről
A tanévet 719 (6 magántanuló) diák kezdte meg 22 csoportban. A félévi iskolaátlag 4,39; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,44; a négy-öt évfolyamos osztályoké 4,33.
A két képzési formában az eredmények gyakorlatilag megegyeznek, ami az egységes tananyagnak és követelményeknek köszönhető. A legkiemelkedőbb eredményeket a 12. B (4, 74), a 7. B (4, 63) és a 7. A (4, 57)
osztályok érték el. 4, 19 a legalacsonyabb osztályátlag. A tantárgyi átlagok többségében 4, 09 és 4, 85 között
vannak.
A félévi munkájuk eredményeként 35 diáknak lett kitűnő a bizonyítványa. A bukások száma a szokásosnál
magasabb (3). Német nyelvből 1 tanuló, irodalomból 1 tanuló, matematikából ugyancsak 1 tanuló nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban van az elért eredményekkel, az iskolai magatartás átlag 4, 55; a szorgalom átlaga 4, 42.
A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmaztuk dicséretekkel a szaktanárok (364), osztályfőnökök (219) és az igazgató (75). A dicséretek száma jelzi, hogy 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 15 figyelmeztetést, 28 intést adtak, a szaktanárok
37 esetben figyelmeztettek. A büntetés több esetben az igazolatlan hiányzás következménye, mivel 30 igazolatlan hiányzás volt a félév során. Az egy tanulóra eső igazoltan mulasztott órák száma 25, 43.

Szalagavató 2009
Az első félév méltó lezárása volt a január
26-án megrendezett szalagtűző ünnepség
és bál. Első alkalommal kaptak szalagot a
nyelvi előkészítő osztály 13. évfolyamos
tanulói. 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.

Szemünk Fénye program a gimnáziumban
Az Oktatási Minisztérium által a közintézmények részére 2006-ban elindított program az energia gazdaságos,
ésszerű felhasználását célozta meg. A magánszféra bevonásával (és banki garanciával) számos oktatási intézményben – a III. Béla Gimnáziumban is - megkezdődött a fűtés-és világításkorszerűsítési program. A fűtési szezon
kezdetére teljesen új kazánokat kapott az iskola. A fűtőtestek és a vezetékrendszer cseréje a nyári szünetben történik meg. A téli szünet kezdetéig pedig 729 lámpatest cseréjére került sor.

Bélás hírek, információk








Iskolánkban kerül megrendezésre a városi szavalóverseny 2009. április 04 –én 9. 00 órakor
Szép magyar beszéd megyei fordulójának ad helyszínt iskolánk (2009. március 14. 10. 00)
Testvériskolai kapcsolat keretében küldöttség utazik 2009. május 2-án Marosvásárhelyre a Bolyai Napok rendezvényeire. Fellépnek a Vadvirág népdalkör és a színistúdió csapata. A lányok csapata pedig
kosárlabda tornán vesz részt.
ECL vizsgahelyszín lesz iskolánk. A Pécsi Tudományegyetem Idegen nyelvi Titkárságával folynak az
egyeztető tárgyalások. Az akkreditáció folyamatban van.
A Nemzeti Tankönyv kiadó referencia iskolája lesz a gimnázium.
Bélás bált szervez a gimnázium szülői szervezete 2009. március 7-én este 7 órakor az MNÁMK aulájában.
A ballagás időpontja az idei tanévben: 2009. április 30. 16. 30.

