A Baráti Kör elnökének és a gimnázium igazgatójának
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Még egyszer a ciszterci kori tablókról
Előző, 2011. augusztusi hírlevelünkben jeleztük, hogy kistablók nagyításával, keretezésével sikerült 21 régi tablót „újrateremtenünk”. Bemutatásuk szeptember 10-én megtörtént, a két korábban meglevővel együtt a II. emeleti folyosót díszítik.
Mindenkit arra biztatunk, kerítsenek alkalmat megtekintésükre. Nem csupán felidézik a múltat, szépek is.

Tagságunk és a tagdíjfizetés
Bankszámlaszámunk: Bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre
11732033-20022992-00000000
A tagdíj alapösszege (500 Ft) sok éve változatlan. Aki annak befizetését teljesíti, eleget tesz a tagsággal járó kötelezettségének. Évről évre sokan ennek többszörösét vállalják. De meg kell említenünk, hogy előfordulnak több éves elmaradások
is. 2011-ben például 330 nyilvántartott tagunk közül 140-en fizettek tagdíjat (igaz, hogy összesen 400 700.- Ft-ot), többségben tehát a nem fizetők voltak.
Alapszabályunk szerint aki három éven keresztül elmulasztja a tagdíj befizetését, az tagsági viszonyának elvesztését kockáztatja. (Ha ugyanis az elnökség írásos felszólításának három hónapon belül nem tesz eleget, tagsága megszűnik.) Elnökségünk két okból is tartózkodik is tartózkodik a felszólítások kiküldésétől. Egyrészt azért, mert a teljesített befizetések többszörösen meghaladhatják az alapdíj háromszorosát, másrészt azért, mert senkit sem szeretnénk elveszíteni. Aki ugyanis
egyszer a belépést választotta, az kifejezte, hogy ragaszkodik egykori iskolájához s ezt az elnökség egy elutasító nyilatkozattal nem szeretné kétségbe vonni.
A több éve nem fizetőket arra kérjük, céljaink érdekében ne sajnálják vállalni ezt a kis áldozatot, akik pedig eddig is rendszeres befizetők voltak, azokat arra biztatjuk, lehetőségeikhez képest továbbra is támogassák körünket.
Az átutalással fizetőknek nem küldünk csekket. Nem bánnánk, ha a csekket kapók közül is ha módjuk van rá – ezt választanák.

1%
A Baráti Kör adószáma:
19042226-1-03
Tagjaink adója 1 %-ából – az örvendetesen növekvő felajánlások nyomán – évről évre gyarapodik bevételünk. 2011-ben
340 134 Ft-hoz jutott a Baráti Kör ily módon. Kérjük tagjainkat, hogy a májusban záruló ez évi adóbevallás idején is gondoljanak ránk.

Támogatás
Az elmúlt évben 507 900 Ft-ot utaltunk át az iskolának. A régi-új tablók elkészítése 357 900 Ft-ba került. Ez soknak tűnhet, de ha arra gondolunk, hogy eredménye akár egy évszázadig is látható lesz, azt kell mondanunk, hogy megérte.
150 000 Ft-tal 5 fiatal egyetemi-főiskolai pályakezdését segítettük (fejenként 30 000 Ft-ot kaptak).
Úgy tűnik, a jövőben egyre nagyobb anyagi terhet fog jelenteni a tanulmányok folytatása. Ezért arra kell törekednünk,
hogy a mostaninál nagyobb összegeket fordítsunk erre a célra. (Íme, egy ügy, amelyben tehetősebb tagtársaink segíthetnek!)

Az iskolai munkáról
A 2011/2012-es tanévet 669 tanuló kezdte meg, 21 osztályban. A félévi iskolaátlag: 4, 36; a hat évfolyamos osztályok átlaga 4,47; a négy-öt évfolyamos osztályoké 4,19. A legkiemelkedőbb eredményeket a 7.B (4, 60), 7.A (4, 56), 10.C (4, 56),
osztályok érték el. A három legalacsonyabb osztályátlag: 9.D (4, 08), 11.D (4, 02), 12.D (3, 68).
32 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa, a bukott tanulók száma 6. A magatartás és szorgalom értékelése összhangban
van az elért eredményekkel, a magatartás iskolai átlaga 4,51; a szorgalomé 4,34.
A diákok iskolai tevékenységét sok esetben jutalmazták dicséretekkel a szaktanárok (329), osztályfőnökök (287), igazgató
(19).
A diákok által is ismert szabályok megsértése esetén viszont elmarasztalás jár. A félév során az osztályfőnökök 40 figyelmeztetést, 19 intést adtak, a szaktanárok 43 esetben figyelmeztettek. A büntetés sokszor az igazolatlan hiányzás következménye. A félév során összesen 45 órát nem tudtak igazolni a diákok.

Bélás hírek, információk


COMENIUS-Projekt 2011-2012 : Befejezéséhez közeledik a III. Béla Gimnáziumban a Comenius program.
Az intézmény 20 ezer eurót kapott. A gimnázium 5 diákja és 2 pedagógusa Spanyolország, Lengyelország és
Portugália után Olaszországba utazhatott múlt héten a program keretében.
Ebben összesen 7 ország egy-egy iskolája vett részt. Ezúttal a Nápolyhoz közeli Marigliano városban találkoztak a tanulók. Bakainé Páli Noémi szervező elmondta, hogy iskolánk tanulói környezetvédelmi programban
dolgozott. A címe: CARE, ami gondoskodást, odafigyelést jelent és a gyerekek környezettudatos nevelését célozta.
A találkozóra alaposan fel kellett készülni. A diákok itthon előre elkészítették az írásbeli feladatokat, külföldön pedig további tennivalók várták őket. A fiatalok nemzetközi csoportokban az Európai Parlamentnek írtak
levelet. Ebben az eddig elvégzett feladataikról, valamint arról írtak, hogy szerintük hogyan lehetne a városukban és az országukban a környezetét védeni. A III. Béla Gimnázium a jövőben is szeretne részt venni hasonló
programokban, ezért további két pályázat is elkészült. A pályázati anyagok elbírálására a nyáron kerül sor.



Versenyeredmények
DÜRER Matematika Verseny
A már hagyományos országos Dürer versenyt február 10-én (péntek) rendezték meg Miskolcon.
Csapatunk a 2. helyet szerezte meg.
Tagok: Ferencz Judit (11.B), Nagy Tamás (12.A) és Szőts János (12.A).
Felkészítő: Egyed László
Országos Történelmi Műveltségi Vetélkedő - döntő
A Forrásközpontú Történelem Országos Történelmi Műveltségi Vetélkedőjére 486 csapat nevezett be. Az iskolai fordulóra még áprilisban került sor.
A regionális vetélkedő megnyerése után TÓTH KRISZTINA, ARNÓCZKI NÁNDOR és AMSTADT
ÁRON a 10. A osztály tanulói november 12-én a budapesti Németh László Gimnáziumban megrendezett országos döntőn az előkelő 7. helyezést érte el.
Felkészítő tanáruk: Illésné Turai Zsuzsanna

SÉTA Az idei tanévben a Petőfi Népe napilap Séta (Sajtó és tanulás) néven meghirdetett programjának résztvevője a
III. Béla Gimnázium csapata is. A Jakab József tanár úr irányítása alatt tevékenykedő Bélap-újságírók, kiegészülve
Haász Gyöngyi tanárnő humán tagozatos diákjaival nyolc héten keresztül működnek együtt a napilappal. Írásaikkal
csütörtökönként, a Petőfi Népében találkozhat az olvasóközönség.



TOP 100
A Quattrocento Kiadó a magyarországi négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, szakközépiskolák, technikumok eredményeit összehasonlítva alakította ki rangsorát.
A sorrend kialakításánál elsősorban a "hagyományos" szempontokat vették figyelembe, tehát az érettségi eredményeket, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken való részvételt, a továbbtanulási és nyelvvizsga arányokat, továbbá a 2010. évi országos kompetenciamérés eredményét (a 2011. évi adatok még nem hozzáférhetők).
Ezeken kívül más körülményeket is vizsgáltak, például a kollégiumi lehetőségeket, a speciális fakultációkat, az oktatott idegen nyelvek számát, nemzetközi kapcsolatokat. Az is fontos tényezőnek számított, hogy a diák jól érezze magát az iskolában, hogy szeressen is odajárni. Ha vannak jó szakkörök, sport- és szabadidős programok, kirándulások, ha
jó a tanári gárda, ha jól felszerelt az épület, könnyen kialakul a jó iskolai légkör.
A sorrend felállításakor a különböző szempontokat más-más mértékben vették figyelembe. A tanulmányi eredményeket 80 százalékban, a tanulmányi szolgáltatásokat (például a tehetséggondozó foglalkozások száma, a termek felszereltsége, egy diákra jutó könyvtári könyvek száma) 12 százalékban, végül az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokat
(megközelíthetőség, sportolási és ruhatárolási lehetőségek, szabadon használható számítógépek száma) 8 százalékban.
A kiadó "abszolút sorrendet" kívánt felállítani azáltal, hogy minden szempontot egyetlen rangsorban érvényesített, nem
pedig szempontonként készített külön-külön listákat. Ugyanakkor jelzi a rangsorban, hogy az adott iskola a kompetenciamérés és az érettségi eredmények tekintetében hányadik helyen áll. A III. Béla Gimnázium ebben az „abszolút sorrendben” a 43. helyen szerepel. A középszintű érettségi vizsgák eredményeit tekintve pedig a gimnáziumok között a 17.
helyen áll. Büszkék vagyunk rá!

Bélás hírek, információk


2011. szeptemberben szerelték fel azt a 13 interaktív táblát, melyeket a TIOP pályázat keretében nyert iskolánk. 30
bélás tanár 10 órás továbbképzésen ismerkedett meg a tábla használatának titkaival. A várva várt fejlesztésnek köszönhető, hogy két számítástechnika terem elöregedett gépparkját is ki tudtuk cserélni (a diákok és tanáraik nagy
örömére).

HÍREK KÉPEKBEN

DSD diplomák átadása 2011. szeptember

Gólyabál 2011. október 20.

.

Diákparlament 2012. január 26.

Szalagavató 2012. január 27.

Bélás Bál 2012. február. 11.

2012. március 25.

A Tablók könyve kiadvány 2. kiadása az iskola titkárságán megvásárolható.

Baja, 2012. február 28.
Polgár László
igazgató

Bálint László
elnök

