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Néhány szó a választmány üléséről

Az iskolai munkáról
A 2009/2010-es tanévet 713 tanuló zárta sikeresen, 22 osztályban. A tanév végi iskolaátlag: 4,42. Ebben a tanévben 89 diákunknak lett
kitűnő a bizonyítványa. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban van az elért eredményekkel. A diákok iskolai tevékenységét
sok esetben jutalmazták dicséretekkel a szaktanárok (701), osztályfőnökök (425), igazgató (247).
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont elmarasztalás jár. A tanév során az osztályfőnökök 52 figyelmeztetést, 34 intést adtak, a szaktanárok 109 esetben figyelmeztettek, az igazgató ebben a tanévben 10 intőt adott. A büntetés sokszor az igazolatlan hiányzás következménye. Az idei tanévben 62,15 fő/év igazoltan hiányzott óra mellett összesen 103 órát nem tudtak igazolni a diákok.
Április végén 134 végzős tanuló ballagott el. Mindegyikük jelentkezett érettségi vizsgára, s közülük 86 diák tett emelt szintű érettségi
vizsgát. Az érettségi átlag 4, 62, 38-an kaptak kitűnő érettségi bizonyítványt.
Felsőoktatási intézménybe 132 tanuló adott be jelentkezési lapot. A jelentkezők 92%-át felvették, 71 %- át az 1. helyre.
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22 osztályban 705 tanuló kezdte meg a 2010/2011-es tanévet a gimnáziumban.
Szeptember 22-26. között tartózkodott iskolánkban a testvériskolai küldöttség Marosvásárhelyről. A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum és a Református Kollégium iskolavezetése is képviseltette magát. Színes, változatos programot kínáltunk a vendégeknek
(kirándulás a Mohácsra az emlékparkba, ismerkedés Kalocsával, színházi program). Az iskolavezetők a kapcsolat további, tartalmi bővítésének a lehetőségeit is megvizsgálták. A tanárcsere program keretében két vendégtanár érkezik hozzánk november 21vel Marosvásárhelyről.
Intézményünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. A pályázat első évére kitűzött feladatokat teljesítettük. A fenntarthatóság azt követeli, hogy még 5 éven keresztül legyen napirenden a kompetencia alapú programcsomagok bevezetése. A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése
továbbra is központi feladata oktató-nevelő munkánknak.
TUDOK 2010, Sárospatak
Március 26 - 27 - én rendezték meg Sárospatakon az országos döntőt.
Iskolánkat három fős csapat képviselte a rangos rendezvényen. Kusztor Roxána (13.D, felkészítője Réti Attila),
Pass Dániel
(12.B, felkészítője Rabi Magdolna) és Tomasics Gyula (11.B, felkészítője Schleicherné Kertész Farkas Bernadett, Mezeiné Dr.
Kopasz Mária) a regionális fordulóban elért helyezés alapján érdemelte ki ezt a lehetőséget.
Kusztor Roxána a pszichológia - szociológia szekcióban I. díjat nyert. A tanulói teljesítmények alapján az országos listán a III.
Béla Gimnázium a 7. helyezett.



COMENIUS-Projekt 2010-2012 : A "Tempus Közalapítvány Egész életen át tartó tanulás Comenius iskolai együttműködések
program" keretében kiírt pályázaton Bakainé Páli Noémi helyi koordinátor által elkészített pályamunka pozitív bírálatot nyert, így
az iskola 20.000 eurót kapott a környezetvédelmi projekt megvalósítására.



Bugát Pál Természetismereti Verseny
A 2009/2010-es tanév országos döntőjében 4. helyen végzett iskolánk csapata. A csapat tagjai:
Barsi Ádám 11.C , Mezőfi Dávid 11.B, Tomasics Gyula 11.B

.

Felkészítő tanárok: Jaloveczkiné Pauk Eszter, Karagity István, Kertész Farkas Bernadett,
Dr. Szkladányi András


Evezős Diákolimpia Országos Döntő - Velence, 2010. szeptember 18-19.
Az EDF Démász Bajai Spartacus VSC evezősei ismét kiváló teljesítményt nyújtottak az Evezős Diákolimpia
Döntőjén. Tizenöt számban nyolc "Bélás" evezősünk indult. A tavalyi győzelem után sikerült újra megnyerni
a középiskolák közötti csapatversenyt a III. Béla Gimnázium evezőseinek. Így hat arany, három ezüst, két bronz
az éremtermés.
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