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Kedves Szülők! 
 

A Batsányi Hírlevél 2003 októberében jelent meg először. Azzal a szándékkal indítottuk útjára, hogy 
néhány iskolánkkal kapcsolatos fontos információról közvetlenül tájékoztassuk a szülőket, érdeklődőket. 
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, Szakképző 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-nevelő munkánkat ez a változás nem érinti.  

A gimnázium vezetője Szabó László, helyettese Leirerné Katona Ágnes és Konkolyné Tóth Györgyi, a 
Csongrádi Oktatási Központ igazgatója Kiss Attila. 

 
 

Néhány jellemző adat iskolánkról: 
 24 osztályban 659 tanuló tanul intézményünkben 
 az elmúlt évben érettségizettek száma: 162 fő 
 az 5. osztályba beiratkozott: 24fő, a 9. évfolyamra beiratkozott 90 fő 
 ebben a tanévben OKJ-s tanfolyam  nem indult, a jövő tanévre viszont ismét meghirdetjük a 13. 

évfolyamon a protokoll- és utazás ügyintéző képzést 
Iskolánk tanítási rendje változott, mely szerint a tanórák 7

30
-kor kezdődnek, a hetedik óra vége 13

55
. 

Az első három szünetünk 15 perces, a negyedik és ötödik 10 perces, a hatodik 5 perces. A harmadik szünetünk 
(10

05
-10

20
 között) biztosít leginkább lehetőséget a tanárok elérésére.  

A tanári telefonszáma: 63/571-560. 
A tantestület fogadóóráinak időpontjai: okt. 27. (Cs.); dec. 1. (Cs); márc.29 (Cs); ápr. 26.(Cs) 16

30
-18

00
 

A tagintézmény-vezető fogadóórája: minden héten szerda 12
00

-14
00

 óráig tart. (telefonszáma: 63/571-551) 
 
Évfolyam szinten működő emelt szintű érettségire felkészítő csoportok indulnak a következő tantárgyakból: 

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

Szabó László KöMal fizika 10-12.évf. 
Gilicze Tamás FLL robotszakkör 5 – 11.évf 
Giliczéné 
László Kókai 
Mária 

Programozás, szakkör 
8 - 12. évf. 

Fehér József KöMal matematika 9-12. évf. 
Újváriné Vanó 
Csilla 

Német szakkör 
5. osztály 

Péter Zoltánné Iskolaújság,  
iskolaTV 

8.és12. évf. 

8. évf. 
Baricsné Kapus 
Éva  

 
Kémia szakkör 

 
9-12. évf. 

   

Kissné Kocsis 
Marianna 

Tehetséggondozás magyar 
Iskola-TV 

8. és 12.évf 
8.évf. 

Pappné Hajas 
Ibolya és 
Bujáki Olga 

Tehetséggondozás 
matematika 5-10.évf 

Tábori 
Leventéné 

Kémia szakkör 
(biol-kém. tag) 

9-10.évf. 

Tábori Levente Tehetséggondozás biológia 9.évf. 
Tábori Levente Go szakkör  
Blázsik Tünde Korrepetálás matematika 

(kollégium is) 
5-12.évf. 

 

Az idegen nyelv tanulását segítő lehetőségek: 

Az iskola könyvtárában a nyelvtudás gyakorlására idegen nyelvű könyvállomány (szépirodalom és 
szakirodalom, folyóiratok) áll rendelkezésre. Nyitvatartási idő hétfő-csütörtök 7

15
-15

30
 , péntek óráig. 7

15
-13

15
 

Multimédiás nyelvi laborban (Nyelvi III., Nyelvi I.) délután gyakorlásra van lehetőség – szaktanárokkal 
egyeztetés szükséges. 

 Közép- és felsőfokú angol és német nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok, valamint angol foglalkozások (5-
8. osztály) indulnak októbertől. Információ és jelentkezés folyamatosan Leirerné Katona Ágnes tanárnőnél. 

A tanítást követően az iskola étkezdéjében a diákok részére lehetőség van ebédelésre. Időpontja: 12
15

 és 
14

30
 között. 

 
A mindennapos testnevelés keretében délutánonként lehetőség van az alábbi sportágak művelésére: 

Borda Zsolt 
kézilabda:  Csütörtök 14 

15
-15

45
 ;  

Pászti Tóth Edit 
aerobic: kedd 15-15 

45
 

 szerda 14 
15

-15
00

 

  
Papp Zoltán 
röplabda:                     csütörtök 14

 15
-15 

45 

 

Egyéb sportfoglalkozások 
Pászti Edit        Papp Zoltán 
Borda Zsolt        röplabda:                     hétfő 14

 15
-15 

45
 

 

érettségi előkészítő  hétfő 14 
15

-15
45

 
Borda Zsolt 
Kézilabda       hétfő 15 

45
-17

15 

Labdarúgás  Csütörtök 15 
45

-17
15

 
   



Egyéb  információk: A feladatot ellátja       fogadóórája, munkaideje 
Gyermekvédelmi felelős,            Kisteleki Klára                  H: 10.30-12.30 
 diákmozgalmat segítő tanár       Hercz Anett                       K: 9-12, 
Továbbtanulási ügyekben segít:  Forgóné Hajdu Erika        H, Sz, Cs: 10-13 
Iskolaorvosunk:                     dr. Bod Zsuzsanna            H,SZ,P:10-12;  
                                                                                              K,Cs::8-10;  
Védőnőnk:                                   Török Zita                         naponta 8-14  

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

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

 A tantestületbe szeptembertől Kardosné Pataki Mónika angol-német, Kecskés Anita matematika-informatika 
szakos kolléganők érkeztek vissza. Szeptembertől Csernus-Turza Hajnalka matematikát tanít iskolánkban. 

 A kétszintű érettségi nemcsak a végzősöket, minden középiskolást és szüleit foglalkoztatja. A felvételi 
pontrendszer ettől a tanévtől kezdve ismét változik. Az elérhető maximális pontszám 500 pontra módosul. A 
követelményekről tájékozódni lehet az NEFMI honlapján (http://www.oh.gov.hu), de iskolai rendezvényeket 
is tervezünk. A szaktanárok, az osztályfőnökök és az iskola vezetői szívesen adnak tanácsot, segítenek. 

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

 A következő 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. 2012 szeptemberében is indul 8 osztályos gimnázium (5.F osztály). 
November 17-én (csüt.) 8

00
órától nyílt napot tartunk az iskolában. Erre az időpontra elkészül az intézmény 

színes továbbtanulási tájékoztatója is. 
 A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Pénziránytű Alapítvány a 2010/2011-es tanévben már 

negyedik alkalommal nyújt támogatást 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 
tananyag elérhető a http://www.penziskola.hu/ 

 A Suli.INFO Iskolai Információs Rendszer 9 éve indult iskolánkban, mely segítségével a szülők neten, sms-
ben különböző díjcsomag igénylésével kaphatnak üzenetet gyermekük tanulmányi előmeneteléről, az 
iskolában szervezett programokról, ugyanakkor üzenhetnek is a szaktanároknak. Az érdeklődők bővebb 
információt a 06-1-999-47-70, fax: 1-999-18-38, ill. 20/982-6856 (tanároknak szóló sms) telefonszámon 
kérhetnek, illetve az iskolában megrendelőlapot igényelhetnek az osztályfőnöktől 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 franciaországi utazást szervezünk (Párizs-Versailles-Disneyland) jelentkezni 

folyamatosan lehet Leirerné Katona Ágnes tanárnőnél. Tel: 20/ 501-3839 
 2012. május 27- június 2-ig nyelvtanulással egybekötött kirándulást tervezünk Ausztriába. Helyszínek: 

Salzburg, Zell am See, a Großglockner (Ausztria legmagasabb hegye) vidéke, a Krimmli-vízesések stb.. 
Szálláshely: Saalbach. Költségek: utazás kb. 18000 Ft, egy hét szállás és teljes ellátás kb. 120. Euro, belépők 
kb. 40-50 Euro. Érdeklődni lehet. Kalmárné Héjjas Hedvig tanárnőnél, 20/214-6175" 

 Környezetvédelem: Évente kapcsolódunk az aktuális országos környezetvédelmi programokhoz, pl. illegális 
szemétlerakók feltérképezése, szárazelem gyűjtése, savas eső problémája, stb. Az idén is van lehetőség 
ebben részt venni. Jelentkezni lehet Baricsné Kapus Éva tanárnőnél. Ebben a tanévben is kiemelten fontossá 
teszi ezt az a tény, hogy tavaly újra elnyertük az ÖKOISKOLA címet. 

A sikeres együttműködés érdekében várjuk javaslataikat, véleményüket, és kérjük együttműködésüket: 

- a hiányzások csökkentésében, - a dohányzás elleni küzdelemben, - az esetleges problémák jelzésében. 

Kérdéseikkel, javaslataikkal kereshetik a szülői közösségek vezetőit. 

A Szülői Tanács elnöke: Ormosné Szécsényi Tímea. 

 

 

  A BJG nevelőtestülete nevében: 

Szabó László 
         tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

http://www.bjg.hu/
http://www.oh.gov.hu/
https://owa.bjg.hu/owa/redir.aspx?C=bdc8a202cda74d7f8eee084c482de7f5&URL=http%3a%2f%2fwww.penziskola.hu%2f


 

 

 

A TANÉV RENDJE, FONTOSABB IDŐPONTOK 

 

 

szeptember 1. csütörtök   első tanítási nap 

szeptember 5-19.    szülői értekezletek 

szeptember utolsó hete    Szülői Tanács és Iskolaszék ülése 

szeptember 23. péntek   OKTV jelentkezések határideje 

szeptember 22. csütörtök 16 óra   Gólyabál 

október 6. csütörtök    Aradi vértanúkról megemlékezés 

október 27. csütörtök 16
30

-18
00

  fogadóóra 

szeptember utolsó hete   Egészségnap 

október 14. - november 25.   őszi érettségi vizsgaidőszak 

október 21. péntek  az 1956-os forradalom és szabadságharc iskolai ünnepe 

október 31. - november 4.   őszi szünet (első és utolsó napja) 

november 17. csütörtök   nyílt nap, hét 

november 24. -25. csütörtök, péntek  szóbeli érettségi vizsga napjai 

december1. csütörtök 16
30

-18
00

  fogadóóra 

december 17. szombat 16 óra   szalagavató 

december 21. szerda    iskolai karácsonyi ünnepség 

december 22 - január 2.    téli szünet (első és utolsó napja) 

január 13. péntek    az I. félév vége 

február 3.     tanítás nélküli munkanap 

január 23- február 5.    félévi szülői értekezletek 

február 15!     érettségi és felvételi jelentkezési lapok leadási határideje 

március 14. szerda  megemlékezés 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 

március 29. csütörtök 16
30

-18
00

  fogadóóra 

április 3.     diáknap 

április 5.-9.      tavaszi szünet (első és utolsó napja) 

április 26. csütörtök 16
30

-18
00

  fogadóóra 

május 5. szombat 9
30

    ballagás 

május 7-9. hétfő-szerda   érettségi írásbeli vizsgák, szünet 

május 30.     országos kompetenciamérés (6. 8. 10. évfolyam) 

június7-13     emelt szintű és szakmai szóbeli érettségi vizsgák 

június 15.      utolsó tanítási nap 

június 18-29.     középszintű érettségi vizsgák 

június 24. vasárnap 17.óra   tanévzáró ünnepély 

 


