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Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
FONTOSABB HÍREINK 2018.

 Iskolánkban az elektronikus napló használatával, Önök napi pontossággal nyomon követhetik










gyermekeik tanulmányi eredményeit és hiányzásait.
A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét
betölti.
A mindennapos testnevelés heti órarendbe beépítve 5 tanóra.
Javítóvizsgát akkor tehet a vizsgázó, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból kapott
elégtelen osztályzatot. A háromnál több tantárgy esetén az évfolyamot meg kell ismételni
tanköteles tanuló esetében, illetve nem tanköteles tanulónál meg lehet ismételni.
A 2017/2018-as tanévben a 11. és a 12. évfolyamos tanulóknak kötelező felvenni két szabadon
választható tantárgyat a gimnáziumi képzésben (legalább négy tanítási órát), amelyen az utolsó
tanítási óra befejezéséig köteles részt venni, ez alól kivételt képeznek a kéttannyelvű és nyelvi
előkészítős osztályok (1xkét órát kell felvenni). Meghirdetése márciusban lesz, beosztásokat
májusban közöljük.
A szakgimnázium 10. évfolyamos tanulóinknak a 11. évfolyamon változnak a jogszabályok,
amelyről márciusban adunk tájékoztatást. A mostani 11. évfolyamos diákoknak az utolsó tanévre
2 óra szabad sávot kell választaniuk. Célszerű az érettségit figyelembe vanni.
A nyelvi előkészítő évfolyamokon és a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban teljesíteni kell a
nyelvvizsgát, vagy az emelt szintű érettségi vizsgát, vagy meg kell felelni a központ felmérési
szintnek. (10. a és a 11. at)
A szakgimnáziumi tagozatokon tanulmányaikat idén megkezdő tanulóink számára 2017. január 1jétől kötelezően választandó vizsgatárgy az ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatárgy.
Az érettségi megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
Kérjük
segítségüket,
ha
van
munkahelyükön
erre
lehetőség!
A 12. évfolyamon az érettségi megkezdéséig teljesíteni kell!
Az érettségin az elégséges osztályzathoz 25 % szükséges.

A TANÉV RENDJE A MÁSODIK FÉLÉVBEN
12. évfolyamon: 2018. május 03. csütörtök
9-11.évfolyamon: 2018. június 15. péntek
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 03.-ig.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. szerda
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: április 04. szerda
Munkaszüneti napok:
 március 15. (csütörtök)
 május 01. (kedd)
 május 21. (pünkösdhétfő)
 Érettségi szünet: 2018. május 07 - 09. (3 tanítás nélküli munkanap)
 Múzeumi nap – szakmai nap: 2018. május 10-11. (csütörtök-péntek)
Szóbeli érettségi vizsgák: 2018. június 07 - 29.
Évzáró: 2018. június 15.
Bizonyítványosztás: 2018. június 29-ig
A tanítás utolsó napja:

Vizsgaidőszakok:
Év végi osztályozó vizsgák:
 végzős évfolyamon: 2018. április 23 - 26.
 alsóbb évfolyamokon: 2018. június 04 - 08.
Előrehozott érettségi vizsgák osztályozó vizsgái:
 2018. március – április
Próbaérettségi a 12. évfolyamon:
 2018. február 05 - 07. magyar nyelv és irodalom tantárgyból szóban, történelemből kötelezően
szóban, írásban a tanító tanár döntése alapján, szakmai tárgyakból, illetve informatikából,
testnevelésből. (előtte 3 tanítási óra)
 matematikából április 09-én, írásban 1-3. tanítási órában, 4. órától rendes tanítás folytatódik.
Kompetenciamérés 10. évfolyamon 2018. május 23. (szerda)
A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítős osztályok javasolt év végi záró vizsgája: 2018. május 28 –
június 01. között.
 a 9. évfolyam knya osztályának 2018. június 01-én egész napos vizsgája lesz.
Érettségi írásbeli vizsgák: 2018. május 07 - 28.
Érettségi szóbeli vizsgák:
 középszintű: 2018. június 18 - 29.
 emelt szintű: 2018. június 07 - 14.
Ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések:
Iskolai ünnepélyek: március 15.
 iskolai ünnepély: szervező: humán mk.
Osztályfoglalkozás keretében:
 február 25. (A kommunista diktatúra áldozatai)
 április 16. (Holokauszt)
 június 4. (A nemzeti összetartozás emléknapja)
Konstrukciós és alkotói versenyt hirdetünk:
 határidő a pályamunkák beadására: 2018. március 09.
 kiállítás megnyitása: 2018. március - április.
Évfordulós pályázat alkalmából képző -, video -, fotóművészeti -, irodalmi - és nyelvi pályázatot
hirdetünk: Babits Mihály születésének 135. évfordulója
 határidő a pályamunkák beadására: 2018. március 09. péntek
 kiállítás megnyitása: 2018. március – április
Budai diáknap: 2018. március 28.
 szervező: DÖK
Bolondballagás és a végzősök búcsúztatása: 2018. május 03.
 felelős: osztályfőnöki mkv. és a 11. évfolyam
Ballagás: 2018. május 04. - két részletben (11 és 14 órai kezdések)
Pedagógusnapi köszöntés: 2018. június
Évzáró: 2018. június 15. péntek

ALAPÍTVÁNYUNK
A Budai Középiskola működését az Önök támogatása nagymértékben segíti. Alapítványi bevételeinket
idén is jutalmazásra, tanulmányi kirándulások, gólyatábor támogatására és iskolai fejlesztésre fordítottuk.
Eddigi segítségüket ezúton is köszönjük!
Amennyiben lehetőségük van arra, hogy adójuk 1%-át 2018-ban is felajánlják közcélú felhasználásra az
APEH közreműködésével, kérjük, segítsék elő az iskola működési feltételeit azzal, hogy újra
alapítványunkat jelölik meg kedvezményezettnek.
Budai Középiskola Alapítvány

Adószáma: 18257599-1-43

ESEMÉNYEINK
Szeptember 27-én a BGSZC Budai Középiskolája nyelvi előkészítős és kéttannyelvű tagozatos tanulói
és kísérő tanárai útnak indultak, hogy hosszas utazást követően bejárhassák London utcáit és
megismerkedhessenek az angol kisvárosok hangulatával, valamint a vidék és a főváros történelmi
nevezetességeivel. A csoportot Dr. Kozma Géza tanár úr vezette Spalovszky Csaba tanár úr
támogatásával, valamint a két kísérő tanár, Kiss Krisztina és Kovács Rózsa tanárnő segítségével.
Szeptember 28-án 55 dán tanár érkezett iskolánkba. A dán pedagógusok gimnáziumban, szakképző
iskolákban és felnőttképzésben dolgoznak Dániában.
Az útjuk célja többek között az volt, hogy megismerjék a magyar iskolarendszert, az adminisztratív
működést, szociális életet az iskola falain belül, illetve különlegességeit – gazdasági képzés,
fenntarthatóságra nevelés – a többi iskolához képest.
Egy általános tájékoztató után több tanórát tekintettek meg, melyek angol nyelven zajlottak: nyelvtan,
marketing, matematika, biológia és célnyelvi civilizációs tanórákat láthattak. A tanórákon kollégáink
bevonták a dán tanárokat is a kooperatív tanítási-tanulási folyamatokba. Visszajelzések alapján több, a
bemutató órákon látott módszert kipróbálnak a dán diákokkal is.
Világ Legnagyobb Tanórája (VLT) – 2017. szeptember 18-24.
Az ENSZ a Világ Legnagyobb Tanórája (VLT) keretében szeretné megismertetni a gyerekekkel a
Globális Célokat. A szervezők a témahét központjába a 17 globális cél megismertetése során a tudatos
táplálkozás, a felelős élelmiszerfogyasztás és az ezzel kapcsolatos fenntarthatósági témákat helyezték.
Iskolánk csatlakozott a programhoz. A témahét során több, mint 10 osztály, elsősorban a 9.-10. évfolyam
tanulói ismerkedtek az ENSZ Globális Céljaival és egy feladat megoldásának segítségével gondolták
végig a tudatos táplálkozás és a felelős fogyasztás szempontjából a fenntarthatósági témákat.
Október végén befejeződött az Új Európa Alapítvány KÖSZ! Program 2016 által támogatott, a Magyar
Biodiverzitás-kutató Társasággal partnerségben végrehajtott projekt. A projekt során iskolánk 15 diákja a
közösségi szolgálat keretében részt vett a Soroksári Botanikus Kert bogárfaunáját feltáró kutatásban. A
diákok több terepnap, összesen 312 munkaóra (20,8 óra/fő) során különböző módszerekkel gyűjtöttek
gerincteleneket, majd a mintákból kiválogatták a bogarakat és előkészítették azokat a pontos
meghatározáshoz. A projekt során a botanikus kertből közel 500 bogárfaj került elő.
Október 12-én a BGSZC Budai Középiskolájában tett látogatást Dr. Peter Spary a Deutsch – Ungarische
Gesellschaft elnöke, Stefan Fassbender, a DUG elnökségi tagja, illetve Zarándi Eszter és Klaus
Wünnenberg a társaság tagjai. Iskolánk német tagozatos diákjaival találkoztak és mutatták be a Társaság
tevékenységét.
Peter Spary többek közt elmondat, a Társaság célja, hogy a két országból emberek ismerkedjenek meg
egymással, barátságok alakuljanak ki, néha borozgatás közben cseréljék ki gondolataikat. A legfőbb cél,
hogy
Magyarországot
korrektül
megismertessék
Németországban.
A látogatás részeként diákjaink és tanáraink meghívást kaptak a Magyar Tudományos Akadémiára, egy
díjkiosztó
és
a
Német
Nagykövetségre
egy
kitüntetés
átadó
ünnepségre.
Ennek a kapcsolatnak a folytatásaként, a konzulátus segítségével elindult egy testvériskolai kapcsolat
kialakítása is egy düsseldorfi középiskolával.

A BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma által meghirdetett online
történelem versenyen a 11. AK osztályból két diák vett részt.
Az október-novemberi két fordulót követően Lazin Evelin a díjazottak, azaz a legjobb három között ,
Richer Franciska pedig az értékeltek között végzett. Felkészítő tanár: Soós Györgyi
A BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma által szervezett természettudományi
versenyen a ” Nagyszerű fizikusok” csapat, a 9.nyak osztályból az 5. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Nagy Erika
2017. november 13-án az Andrássy úti OTP bankfiókban az OTP Fáy András Alapítvány vezető trénere
segítségével az OK Projekt is csatlakozott a UNICEF Gyermekek Világnapja programsorozathoz.
Az eseményen a résztvevő diákjaink különféle cégeknél a felnőttek bőrébe bújva kipróbálhatták, hogy
egy-egy munka mit is takar. Ezen a hétfői napon amellett, hogy bepillantást nyerhettek abba, hogyan is
zajlik az élet egy OTP bankfiókban, pénzügyi tudatosságukat is mélyíthették néhány játékos feladatban.
A pénzügyi kvízben megmutathatták előzetes pénzügyi ismereteiket mind az általános, mind a
középiskolás diákok. A pénzügyi puzzle gyakorlat megoldása után pedig a jelen és a jövő
fizetőeszközeiről folytattak interaktív beszélgetést Rab Titanilla, az OTP Fáy András Alapítvány vezető
trénerének vezetésével. A gyerekek kockázatot is vállaltak kiscsoportokban, mely megmutatta számukra,
milyen fontos az előzetes tervezés és az erőforrások felmérése. A jó hangulatú délelőtt az Alapítvány
tréningjeinek bemutatásával zárult.
A képregények volt az idei témája az Esti magyarórának, melyre a BGSzC iskolái közül a Harsányi
János Szakgimnázium és Szakiskola és a Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnázium is küldött csapatokat a Budai mellett.
A jó hangulatú 4 órás rendezvény része volt a képregények fajtáiról és történetéről szóló félórás
előadás, rókavadászat, keresztrejtvény, szókereső, a mindig nagy sikerű kvízjáték, valamint a csapatoknak
készítenie kellett egy 3-5 kockából álló képregényt, amelyet röviden (sokan igen humorosan) be is
mutattak.
12 csapat, közel 100 diák vett részt a rendezvényen, valamint több érdeklődő kolléga is megjelent.
A fiú és a lánycsapatunk is 3. helyezést ért el a kerületi floorball diákolimpián.
A lánycsapat: Koszta Noémi, Oláh Panna, Páris Karolina, Somogyi Evelin, Kiss Anna, Kriszt Sára
A fiúcsapat: Bertich Kevin, Illyés Zoltán, Müller Dániel 10.b és Kováts Dániel 12. at
Felkészítő tanár: Varsányi Zsuzsanna
A nagy sikerű adományozási akciónk az idén is folytatódott. Hasonlóan az előző évihez az OTP Bank,
az OTP Fáy András Alapítvány, a Humanitas szociális alapítvány, a Jászárokszállási Deák Ferenc
Gimnázium és iskolánk gyűjtött közösen a rászorulóknak. A gyönyörűen feldíszített zsákokba a tartós
élelmiszereken kívül édességek és játékok is kerültek. Az ajándékokat a jászsági, a nyírségi és a dél-alföldi
rászoruló családokhoz juttattuk el. Az átadó ünnepség felejthetetlen és szívszorító élményét Cziffra
Bettina, aki egyben moderátor is volt, Bányai Levente, Viczián Máté és Bakó Levente élhette át diákjaink
közül. Az idén a Humanitas szociális alapítvány jóvoltából három óvodában is örülhettek a sok szép
játéknak.
Az Új Európa Alapítvány és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által
szervezett „Segítő diákok” című pályázaton Kecskés Ferenc tanár úr harmadik díjat nyert
A pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálatban résztvevő pedagógusokat, fogadó intézményeket és
diákokat célozta meg. A verseny szervezői a fogadó intézményektől és a tanároktól jó gyakorlatok
megosztását várták, illetve a diákoktól élménybeszámolókat – fotós vagy filmes nyelven elbeszélve. A
pályázat célja: olyan pedagógiai jó gyakorlatok összegyűjtése és közreadása, amelyek segíthetnek az
iskoláknak és kollégiumoknak a közösségi szolgálat hatékony és jó színvonalú megszervezésében.
Iskolánk 15 diákja 2017 tavaszán-nyarán közösségi szolgálatot teljesített a Magyar Biodiverzitás-kutató
Társaság bogár felmérési programjában a Soroksári Botanikus Kertben. A közösségi szolgálat munkájáról
Kecskés Ferenc tanár úr írt beszámolót, amellyel harmadik díjat nyert a pályázaton.
A BGSZC Budai Középiskolája tanulói számára Spalovszky Csaba tanár úr meghirdette a BLAKE 2017
irodalmi és művészeti pályázatot William Blake, az angolszász kultúra és irodalom máig egyik
legmeghatározóbb alakja születésének és halálának kerek évfordulója alkalmából. A pályázat két

kategóriában zajlott, melyekre bármely tanuló bármennyi művével jelentkezhetett. Az irodalmi
kategóriában műfordításokkal lehetett indulni, a művészeti kategóriában pedig bármilyen képzőművészeti
alkotással, amelyek a pályázatban megadott versekhez kapcsolódtak.
IRODALMI KATEGÓRIA: 1.helyezett: Horváth Klaudia – 12.at osztály
MŰVÉSZETI KATEGÓRIA: 1. helyezett: Garai Zsombor András – 10.b osztály
2018. Január 18-án csütörtökön a Kémia Hónapját záró vetélkedőn 70 diák vett részt. 17 csapat
versenyzett. Elméleti és gyakorlati feladatokban mérhették össze tudásukat (kísérlet, vegyjel-szókirakó,
taboo, bingo, éghető-e, totó)
Gratulálunk a minden résztvevőnek, különösen a győzteseknek. Harmadik helyen 10.G osztály csapata
végzett: Jung Alexandra, Csibi Adrienn, Csutor Liána, Kis Anna. A második helyezettek 11. AK-sok
lettek: Gábriel Viktória, Richer Franciska, Verebesi Gábor, Lazin Evelein. A győztesek a 10.E osztályt
képviselték: Balogh Lilien, Fábián Bernadett, Kriszt Sára, Dzimba Dániel, Oláh Panna, Trenovszki Ivett.
Iskolánk végzős diákja, a 12.ab osztályos Takács Laura, aki Spalovszky Csaba tanár úr, a
magyar válogatott szövetségi kapitánya edzéseire jár itt az iskolánkban működő Torashin Dojo
Nemzetközi Harcművészeti és Kulturális Akadémia tagjaként, a 2017-es év Ju-Jitsu rangsorlista első
helyén végzett saját súlycsoportjában. Hatalmas teljesítmény, aminek következtében képviselheti az
országot számon világversenyen. Laura tavaly már debütált a korcsoportos Európa Bajnokságon, ahol
elsőre a világ legjobb harcosai között is jó teljesítménnyel zárt.
Felelős kiadó: Banusné Molnár Zsuzsanna
Szerkesztő: Deme Éva
BGSZC Budai Középiskolája
1126 Budapest, Márvány u. 32.
Tel/fax: 225-75-10
www.budaikozepiskola.hu
e-mail: iskola@budaikozepiskola.hu

