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Kedves Szülık! 
A Batsányi Hírlevél 2003 októberében jelent meg elıször. Azzal a szándékkal indítottuk útjára, hogy 

néhány iskolánkkal kapcsolatos fontos információról közvetlenül tájékoztassuk a szülıket, érdeklıdıket. 
Kérjük, tanulmányozzák át a leírtakat, s ha kérdésük, véleményük, javaslatuk van, jelezzenek vissza bármelyik 
megadott csatornán vagy személyesen. 

Iskolánk neve: Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, a Csongrádi Oktatási Központ, 
Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézménye. Címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. A név 
szerkezeti változást mutat, hiszen a város másik két középiskolájával egy igazgatás alá tartozunk, de pedagógiai 
önállóságunkat megtartottuk, az oktató-nevelı munkánkat ez a változás nem érinti. A gimnázium vezetıje Kiss 
Attila, helyettese Leirerné Katona Ágnes, a Csongrádi Oktatási Központ igazgatója dr. Kırösi Tibor. 
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Néhány jellemzı adat iskolánkról: 
− 26 osztályban 778 tanuló tanul intézményünkben 
− az elmúlt évben érettségizettek száma: 153 fı 
− az 5. osztályba beiratkozott: 31 fı, a 9. évfolyamra beiratkozott: 121 fı 
− a 13. évfolyamon (OKJ-s képzésre, protokoll- és utazás ügyintézı) beiratkozott: 29 fı 

Iskolánk tanítási rendje nem változott, mely szerint a délelıtti órák 730-kor kezdıdnek, a hetedik óra vége 1350. 
A harmadik szünetünk 1005-1020 között - 15 perces szünet – biztosít leginkább lehetıséget a tanárok elérésére.  
A tanári telefonszáma: 63/571-560. 
A tantestület fogadóóráinak idıpontjai: okt. 22. (Cs.); nov. 26. (Cs); márc.25. (Cs); ápr. 29. (Cs) 1630-1800 
A tagintézmény-vezetı fogadóórája: minden héten kedd 1000-1300 óráig tart. (telefonszáma: 63/571-552) 
 
Évfolyam szinten mőködı emelt szintő érettségire felkészítı csoportok indulnak a következı tantárgyakból: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, pedagógia szakmai, vendéglátás 
szakmai, média matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, földrajz, testnevelés. 
 
A tanévben meghirdetett tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 
Hékédi 
Zsuzsanna 

Francia nyelv 7. F 

Cseri Gáborné Természetismeret 5-8. évf. 
Szabó László KöMal fizika szakkör 9-10. évf. 
Náfrádi Imre Helyesírás korrepetálás 9. évf. 
Pappné Hajas 
Ibolya 

Tehetséggondozás 
matematika 

5-8. évf. 

Buzek Tibor Korrepetálás matematika  
Bottyán István KöMal matematika 12. évf. 
Fehér József KöMal matematika 9-10. évf. 
Blázsik Tünde Korrepetálás matematika 11-12. évf. 
Újváriné Vanó 
Csilla 

Német nyelv 7. F 

Péter Zoltánné Iskolaújság 5-12. évf. 

Baricsné Kapus 
Éva 

Kémia szakkör  

Kissné Kocsis 
Marianna 

Iskolatévé 6. F, 10. F, 
11. F 

Lovas Laura Helyesírási gyakorlás 5-8. F 
Tábori Levente Kémia feladatmegoldó 10-12. évf. 

Biológia tagozat 9. A 
Biológia tagozat 10. A 

Tábori 
Leventéné 

Biológia gyak. 12. évf. 
Giliczéné L-K. 
Mária 

Tehetséggondozó, 
informatika 

7-10. évf. 

Pongó Erzsébet Olasz szakkör 7.F 
Gilicze Tamás Robotszakkör 5,8. évf. 

 
Az idegen nyelv tanulását segítı lehetıségek: 
Az iskola könyvtárában a nyelvtudás gyakorlására idegen nyelvő könyvállomány (szépirodalom és 
szakirodalom, folyóiratok) áll rendelkezésre. Nyitvatartási idı munkanapokon 715-1530 óráig. 
Multimédiás nyelvi laborban (Nyelvi III., Nyelvi I.) délután gyakorlásra van lehetıség – szaktanárokkal 
egyeztetés szükséges. 
Közép- és felsıfokú angol és német nyelvvizsgára felkészítı tanfolyamok, valamint angol foglalkozások (5-8. 
osztály) indulnak októbertıl. Információ és jelentkezés folyamatosan Leirerné Katona Ágnes tanárnınél. 
A tanítást követıen az iskola étkezdéjében a diákok részére lehetıség van ebédelésre.  
Idıpontja: 1215 és 1430 között. 
 
A mindennapos testnevelés keretében délutánonként lehetıség van az alábbi sportágak mővelésére: 

Borda Zsolt 
kézilabda:  hétfı 13 50-15 45; 
foci:  csütörtök 15-16 30-ig 
érettségi elıkészítı kedd 13 50-16 05-ig 
Pászti Tóth Edit 
érettségi elıkészítı kedd 13 50-15 00-ig 
aerobik kedd 15 00-16 05-ig 

Konkolyné Tóth Györgyi 
leány röplabda (5-8.oszt) csütörtök: 13 50-15 00 
Kiss Attila 
röplabda (6-7.oszt)                     szerda: 14 00-15 30 
Dr. Tóthné Bodor Ágnes 
gyógytestnevelés                       hétfı 14 15-15 00 és 
                                                    szerda 14 15-16 30



Egyéb  információk:  A feladatot ellátja       fogadóórája, munkaideje 
 
Gyermekvédelmi felelıs,                                                      H: 9.30-12.30 
 diákmozgalmat segítı tanár       Hercz Anett                       K: 10-12, 
Továbbtanulási ügyekben segít:  Forgóné Hajdu Erika        H, K, Sz, Cs: 10-13 
Iskolaorvosunk:                   dr. Bod Zsuzsanna            H,SZ,P:10-12;  
                                                                                               K,Cs::8-10;  
Védınınk:                                   Tariné Atkári Edina           naponta 8-14  
A kollégium asszisztense:           Koncz Miklósné                (H-Cs) 16-21 

R ö v i d  h í r e k : 
 A Pedagógiai Programunkat az érdeklıdık megtekinthetik az iskola megújult honlapján (www.bjg.hu) vagy 

nyomtatott formában az iskola könyvtárában. Ugyanúgy hozzáférhetı szabályozók: a Házirend, a 
Minıségirányítási Program (MIP). 

 A tantestületbe szeptembertıl Pongó Erzsébet olasz nyelv szakos kolléganı érkezett. 
 Ebben a tanévben elıször iskolánk által biztosított iskolapszichológusi ellátást is igénybe lehet venni, ez a 

szolgáltatás elsısorban tanácsadásról szól (orvosok, rehabilitációs intézetek elérhetısége, iskolai tanulási 
zavarok diagnosztizálása, szakértıi bizottságok elérhetısége, szakemberek neve, elérhetısége, stb.) A 
pszichológushoz bejelentés nélkül is lehet jönni a megadott idıpontban, de késıbbiekben jelzés történik az 
osztályfınök felé, hogy igazoltan hiányzott a diák. Ha szükséges, szülı és iskolavezetés bevonása is 
megtörténhet. Ha a szülınek tanácsadásra van igénye, akkor telefonos egyeztetés után a megadott idıponttól 
eltérıen (fogadó órán, délutáni órákban) is lehetséges találkozó. Diákoknak (esetleg szülıknek is) két 
alkalommal tart Pacskó Andrea fogadó órát a pedagógia szertárban (ének terem mellett), hétfın 8, 30-tól 9, 
10-ig, csütörtök: 10, 20-tól 11, 05-ig. Ez idı alatt tanárnı az iskola telefonszámán is elérhetı 63/571-555, 
440-es mellék. 

 A kétszintő érettségi nemcsak a végzısöket, minden középiskolást és szüleit foglalkoztatja. A 
követelményekrıl és az elsı évek tapasztalatairól tájékozódni lehet az OM honlapján (www.om.hu), de 
iskolai rendezvényeket is tervezünk. A szaktanárok, az osztályfınökök és az iskola vezetıi szívesen adnak 
tanácsot, segítenek. 

 Az idén is február 15-ig nemcsak az érettségire való jelentkezéseket, hanem a felsıoktatási továbbtanulási 
jelentkezési lapokat is erre a határidıre kell beküldeni. A kettı szorosan összefügg, hiszen abból kell 
érettségire jelentkezni, amit a felsıoktatási továbbtanulási irány megkövetel. Nem lesznek külön felvételik 
(kivéve az idegen nyelv, testnevelés és mővészeti felsıoktatás), ezért javasoljuk a többlet pontok 
megszerzésére való törekvést: emelt szintő érettségit, nyelvvizsgát. 

 A következı tanévben indítandó osztályok képzési iránya hasonló lesz, mint az idei évben, így külön 
osztályként indítjuk a reál (természettudományos tagozat, és humán osztályt, valamint az idegenforgalmi és 
pedagógiai szakközépiskolai osztályt. 2010 szeptemberében is indul 8 osztályos gimnázium (5.F osztály). 
November 12-én (csüt.) 800órától nyílt napot tartunk az iskolában. Erre az idıpontra elkészül az intézmény 
színes továbbtanulási tájékoztatója is. 

 A Magyar Nemzeti Bank és az Öngondoskodás Alapítvány a 2009/2010-es tanévben is támogatást nyújt 
iskolánknak a fejlesztés alatt álló „Pénzügyi Oktatási Program (POP)” kísérleti tananyag oktatásához.  
A 8 osztályos gimnázium 11.f osztályának diákjai két csoportban ismerkedhetnek meg a tananyaggal, 
melynek központi elemét 30 gyakorlati fókuszú pénzügyi-gazdasági témakör képezi, esettanulmányokkal, 
feladatlapokkal és szimulációs játékokkal kiegészítve. Az oktatási program célja, hogy a mindennapokhoz 
szükséges gazdasági-pénzügyi ismeretek adjon át a diákoknak. 

 „A Megújuló iskoláért” címő (HEFOP 3.1.3) nyertes pályázatunk révén tárgyi eszközeink fejlesztése, pedagógusok 
módszertani megújulását elısegítı belsı és külsı továbbképzése, új oktatási módszerek bevezetése és elterjesztése 
valósult meg. A 2006/07-es tanévben a kompetencia alapú oktatás Sulinova által kidolgozott programcsomagjait azok 
belépési pontjain vezettük be. Egy korszerő számítástechnikai, hang- és vetítéstechnikai eszközökkel valamint 
irodagépekkel felszerelt kommunikációfejlesztı gyakorlótermet rendeztünk be, melynek segítségével javíthatjuk az 
iskolánkban folyó szakképzı évfolyamok gyakorlati képzésének színvonalát. 

 A Suli.INFO Iskolai Információs Rendszer 8 éve indult iskolánkban, mely segítségével a szülık neten, sms-
ben különbözı díjcsomag igénylésével kaphatnak üzenetet gyermekük tanulmányi elımenetelérıl, az 
iskolában szervezett programokról, ugyanakkor üzenhetnek is a szaktanároknak. Az érdeklıdık bıvebb 
információt a 06-1-999-47-70, fax: 1-999-18-38, ill. 20/982-6856 (tanároknak szóló sms) telefonszámon 
kérhetnek, illetve az iskolában megrendelılapot igényelhetnek az osztályfınöktıl vagy az iskolatitkártól. 

K ü l f ö l d i  k a p c s o l a t o k / k i r á n d u l á s o k :  
 A tavaszi szünetben Franciaország (Párizs-Versaille-Disneyland), jelentkezni folyamatosan lehet Leirerné 

Katona Ágnes tanárnınél. 
 2010 januárjában iskolánk tanulói sítáborban vesznek részt Szlovákiában, jelentkezni a testnevelıknél lehet. 
 A Csongrád – Belchatow testvérvárosi kapcsolat keretén belül 2010-ben is batsányis diákok vehetnek részt 

egy lengyelországi kiránduláson, és hasonló létszámú lengyel diák látogat Csongrádra 2010-ben. 
 Iskolánk némettanárai egyhetes utat szerveznek iskolánk diákjai számára Ausztriába, Tirol tartományba, 

Németország és Olaszország határvidékére 2010. május 23-29-ig. Minden kiránduláson egyéni ill. csoportos 
feladatok megoldása idegen nyelven! Jelentkezni lehet Kalmárné Héjjas Hedvig tanárnınél, határidı 2009. 
október. 22. 

 Környezetvédelem: Évente kapcsolódunk az aktuális országos környezetvédelmi programokhoz, pl. illegális 
szemétlerakók feltérképezése, szárazelem győjtése, savas esı problémája, stb. Az idén is van lehetıség 
ebben részt venni. Jelentkezni lehet Baricsné Kapus Éva tanárnınél. Ebben a tanévben is kiemelten fontossá 
teszi ezt az a tény, hogy tavaly újra elnyertük az ÖKOISKOLA címet. 
A sikeres együttmőködés érdekében várjuk javaslataikat, véleményüket, és kérjük együttmőködésüket: 

- a hiányzások csökkentésében, - a dohányzás elleni küzdelemben, - az esetleges problémák jelzésében. 
Kérdéseikkel, javaslataikkal kereshetik a szülıi közösségek vezetıit. 
A Szülıi Tanács elnöke: Ormosné Szécsényi Tímea.. Az Iskolaszék elnöke: Lászlóné Kiss Andrea. 
  A BJG nevelıtestülete nevében: 

Kiss Attila 
       tagintézmény-vezetı 



 

 

 

 

 
A TANÉV RENDJE, FONTOSABB IDİPONTOK 

 
 
szeptember 1. kedd    elsı tanítási nap 
szeptember 7-20.    szülıi értekezletek 
szeptember 23. szerda    Szülıi Tanács és Iskolaszék ülése 
szeptember 25. péntek   OKTV jelentkezések határideje 
október 1. csütörtök 16 óra    Gólyabál 
október 6. kedd     Aradi vértanúkról megemlékezés 
október 22. csütörtök 1630-1800  fogadóóra 
október 17. - november 28.   ıszi írásbeli érettségi vizsgaidıszak 
október 22. csütörtök    az 1956-os forradalom és szabadságharc iskolai ünnepe 
október 23. - november 1.   ıszi szünet (elsı és utolsó napja) 
november 12. csütörtök   nyílt nap 
november 18-19. szerda, csütörtök  ıszi szóbeli érettségi vizsga napjai 
november 26. csütörtök 1630-1800  fogadóóra 
december 5. szombat   szalagavató 
december 22. szombat   iskolai karácsonyi ünnepség 
december 23-január 3.    téli szünet (elsı és utolsó napja) 
január 15. péntek    az I. félév vége 
január 18-22.     ellenırzık kiosztása 
február 5.     nincs tanítás 
január 22 - február 7.   félévi szülıi értekezletek 
február 15!     érettségi jelentkezési lapok leadási határideje 
március 12. péntek    megemlékezés 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról 
március 25. csütörtök 1630-1800  fogadóóra 
április 1. csütörtök    diáknap tervezett idıpontja 
április 9-14.      tavaszi szünet 
április 29. csütörtök 1630-1800  fogadóóra 
április 30. péntek    a 12. és 13. évfolyam utolsó tanítási napja 
május 1. szombat 9.30   ballagás 
május 3-5. hétfı-szerda   érettségi írásbeli, szünet 
május 26. szerda    országos kompetenciamérés (6., 8., 10. évfolyam) 
június 3-9.     emelt szintő érettségi és szakmai szóbeli vizsgák 
június 15. kedd    utolsó tanítási nap 
június 14-25.     középszintő érettségi szóbeli vizsgák 
június 20. vasárnap 17 óra    tanévzáró ünnepély 
 
 
 


