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Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól 
 
 
A bizottság kérésének megfelelően elkészültek a biatorbágyi oktatási intézmények 

beszámolói a 2018/2019-es tanév kezdéséről. 

A mellékletében találhatóak az intézményi beszámolók. Négy alpontban külön 

kérdések kerültek kifejtésre:  

a) konténer tantermek elhelyezéséről 

b) közétkeztetéssel kapcsolatos beruházásokról 

c) a Benedek Elek Óvoda új vezetési szerkezetéről 

d) Szentháromság téri iskola hátsó udvarával kapcsolatos rendezésről 

 

a) konténer tantermek elhelyezéséről 
 
A Sándor-Metternich kastélyban, az étterem bővítése miatt helyet kellett találni a 

gondnoki és a takarítói helyiségeknek. A két egységet két irodakonténerrel oldottuk 

meg a konténer tantermeket tartalmazó mellékudvarban. A két konténer között fél 

méteres hely van, mely lefedéséről gondoskodni szükséges. Ennek költsége a 

keretből már nem futotta. 

A Sándor-Metternich kastély konyhájának gazdasági bejáratánál elhelyezésre került 

tavalyi évben egy mosléktároló építmény, melynek megközelítése nem fedett helyen 

történik. Használata esőben csupán kellemetlen, azonban téli időben 

csúszásveszélyes. Az itt található előtető kibővítésével és az aljzatbeton 

kiegyenlítésével megoldható lenne a balesetveszély megszüntetése. Bekerülési 

költsége becsléseink szerint: 500 000,- Ft. 

A Szily kastélyban 2 db konténer tanterem és egy vizesblokk konténer került 

elhelyezésre, 3 lány és 2 fiú wc és 2 piszoár kialakításával. A konténer tantermek 



2  

nyaktaggal csatlakoznak a kastély épületéhez. A konténer elektromos 

betáplálásához, továbbá a víz és szennyvíz bekötéséhez szakemberre volt szükség. 

A konténerben lévő papírtörlő tartó és szappantartó nem felel meg az igényeknek 

(szülők, tanárok, diákok) kérték, hogy elektromos meleg levegős kézszárítót és másik 

szappantartót helyezzünk fel. Továbbá kérte az iskola, hogy a vizesblokkban egy 

csapot helyezzünk el, melyből a takarítónők vizet tudnak venni. Bekerülési költségről 

egyelőre nincs információnk. 

A Szily kastélyban lévő homokozó felújításra szorult, valamint a konténerek víz és 

csatorna rákötéséből adódó talaj-vizesedés felszámolására mulcsozásra került sor. 

(összesen: 412 750,- Ft.). 

 

b) közétkeztetéssel kapcsolatos beruházásokról 

 

Sándor-Metternich kastélyban az étterem bővítése történt meg, válaszfal bontással.  

A bontási munkák mellett ács szakmunka (a fűtéscsövet fel kellett függeszteni a 

mennyezetre, mert korábban az elbontott falazathoz volt rögzítve), festés, mázolás, 

szekrény építés, burkolat építés voltak. Elbontásra került a tálalókonyha és étterem 

közötti parapetfal, mely a melegen tartó tálaló pultok vízelvezetését tartalmazta, ezért 

gépészeti munkákat is kellett végezni. Továbbá a melegen tartó pultok hátsó oldalára 

rozsdamentes lemezborítást és tálcacsúsztató sínt kellett felhelyezni, melyhez el 

kellett szállítani a pultokat a tatabányai gyárba és vissza. 

A Szily kastélyban lévő konyhában elbontásra került a pulthoz vezető rámpa. A 

helyére lépcső és vízszintes tálalófelület került. A tálalópult az étkező részhez került 

közvetlenül, így már nem kell szintkülönbséget megtenni minden egyes gyermeknek, 

az étel átvételekor. 

A Szily kastély mosogatóhelyiségében lévő pohár mosogatógép többlet terheléssel 

működik, mivel a tányérok mosogatást is ebben a gépben végzik. Megrendelésre 

került egy új tányér és pohár mosogatógép a hozzá tartozó és szükséges befutó és 

kifutó asztallal. 

A szennyes edények eddig a kiadott étel mellett kerültek a mosogató helyiségbe, 

ezért egy nyílással a vizesblokkok irányába megnyitásra került a mosogató helyiség.  

A nyílás kibontásának további előnye, hogy ezzel a mosogató helyiségben lévő klíma 

is kedvezőbbé vált. 
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Mindhárom iskola éttermébe, a befizetést igazoló kártyaleolvasó berendezéshez, 

vezetékes internet hálózat kiépítésére volt szükség. A hálózat minden helyszínen 

kiépült a kártyaleolvasó eszközök telepítése a szolgáltató kötelezettsége. 

A két alapítványi iskola a tanításhoz szükséges eszköz igényét 2018. augusztus 23-

án adta le írásban a Hivatal részére. Az asztalok és székek biztosíthatóak voltak a 

raktáron lévő bútorokból, azonban a többi berendezési tárgyat meg kellett 

rendelnünk, 1.073.563,- Ft-ért, várhatóan november 30-án érkeznek meg. 

2018. szeptember 11-én az iskolák részéről további kérések érkeztek, és azóta is 

folyamatosan érkeznek .( Pl.: a Szily kastélyban lévő beton ping-pong asztal 

elbontását és elszállítását kérték. Bekerülési költség kb: 350 000,- Ft ) 

 

c) a Benedek Elek Óvoda új vezetési szerkezetéről 

 

A Benedek Elek Óvoda vezetője tájékoztatásában ismerteti, hogy a Képviselő-

testület döntése értelmében a három intézményvezető helyettes álláshelyre kiírt 

pályázatra két érvényes pályázat érkezett. A két pályázó augusztus 1-től megbízást 

kapott az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására 5 nevelési évre. A 

harmadik intézményvezető-helyettes pályázat nélkül 1 nevelési évre került 

megbízásra.  

 

d) Szentháromság téri iskola hátsó udvarával kapcsolatos rendezésről 

 

A Biai Református Általános Iskola igazgatója a mellékelt 5 pontból álló kérdést 

fogalmazott meg a T. Képviselő-testület, és az Oktatási Bizottság részére. A 

kérdéseket a Műszaki Osztály megvizsgálta, és a végleges építési beruházás a 

műemléki környezet, konténertantermek, és a sportcsarnok építése miatt ebben az 

évben nem valósulhat meg. Az udvar állapotán – ideiglenes megoldással – lehet 

javítani még ebben az évben. 

Kérem a beszámoló elfogadását! 

Biatorbágy, 2018. szeptember 14. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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mellékletek:  
1. Református Általános Iskola beszámolója 
2. MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola beszámolója, és kiegészítése 
3. Benedek Elek Óvoda beszámolója 
4. Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola beszámolója 
5. Biatorbágyi Általános Iskola beszámolója 

 
 
 
 
A Beszámolót készítette: Tóth Tamás 

 
 

 

 

 



Biatorbágyi Általános Iskola  2018. szeptember 12. 

A tanévkezdés tapasztalatai 

 

Sajnos évek óta nem tudunk beszámolni a problémamentes iskolakezdésről. Az évtizedek óta 
elhanyagolt iskolaépület   részbeni felújítása, a problémák egy-egy darabjának megoldása 
nem képes helyzetünket alapvetően megjavítani. 

Folyamatos gond a parkolóhelyek hiánya. A Szentháromság téri épületben 27 tanulócsoport 
jár. Itt van az óvoda, mellettünk a bölcsőde. Egyre több parkolóhelyre van szükség. Kicsi  a 
Szily-kastélyban a tanárok részére kialakított parkoló is, a szülők iskola körüli (vagy iskola  
közeli ) parkolása pedig nem megoldott. A Kálvin téren lévő parkoló gondozatlan. (Évek óta 
áll ott egy autó mozdulatlanul.) 

A Szentháromság téri  épületünk a tavaly átadott szép épületrésszel együtt is zsúfolt, a régi 
szárnyak pedig erőteljesen lepusztultak. Szeretnénk  művészeti iskolának segíteni, de nem 
mindig tudunk.  Már hitoktatás, korrepetálás is a folyosókon zajlik.  

Az idei nyáron tisztasági festésre 400 ezer Ft-ot kaptunk a KLIK-től (azt is saját bevétel 
terhére), ez arra adott lehetőséget, hogy egy-egy piszkosabb felszakaszt lehetett átfestetni, 
csak foltoztunk. Ezért aztán a szülők és a Nebuló Alapítvány pénzéből tudtak a pedagógusok 
szülői segítséggel egy-egy termet kifesteni mind a Szentháromság téri, mind a Szily-kastély  
épületében. Szeretnénk, ha a közösen használt területeken a karbantatást és a tisztasági 
festést is megosztanánk. 

Örömteli, hogy a kastély Szent István utcai oldalán kicserélték a külső ablakszárnyakat, amit 
mi 20 éve hiába kértük. Az viszont furcsa, hogy az utcafronton 1 ablak kimaradt, mert az már 
a mienk.  

A tornateremi állapot különösen siralmas. Egy  szabvány szerint tornaszoba méretű 
tornatermen  és egy osztályterem méretű tornaszobán osztozik az épületben működő három 
iskola, valamint a PMMAI tánccsoportja. Csak a testnevelés órák száma 135, jövőre 145. A 
tornaterembe egy-egy osztály átlag heti 1,2-szer alkalommal jut be ( a heti 5 testnevelésóra 
helyett). Marad jó idő esetén az iskolaudvar különböző szakasza, illetve a Kolozsvári pálya. A 
tanév többségében (októbertől áprilisig a kinti testnevelés az időjárás miatt nem 
megoldható), valamint  a füves udvar gödrös, futásra, focizásra balesetveszélyes. Egyéb 
labdajátékokra nincs lehetőség. Felsős tanulóink lejárnak a Szily kastély tornatermébe, ezzel 
rontva az ottani gyerekek tornaterembe jutását. A tűzoltó szertárból kialakított kis terem 
egészségtele, penészes, dohos. Az öltöző nem megoldott, kamaszokat nem elég egy 
függönnyel elválasztani. 

A tornatermi helyzeten enyhítene egy konténerekből (8-10 db) összeállított „futófolyosó”, 
amit a másik két iskolával közösen használhatnánk.  



 A jelenlegi körülmények között a tantervi követelmények teljesítése lehetetlen.  A 
tornaöltözőkben egyszerre több osztály kénytelen öltözni, a tornaterem előtti szűk folyosó 
zsúfolt, nem beszélve arról, hogy a tornaórára várakozó gyerekeken kívül az udvari szünetről 
ezen a folyosón tudnak bejönni az új szárnyba az osztályok is.  

Javítana a tornaterem előtti folyosó zsúfoltságán, ha a másik boltív alatti bejárót 
használhatnánk az udvarról való bevonulásra, ehhez viszont szükség lenne a másik bejárat 
előtti terület lekövezésére. Az építkezés alkalmával a területet feltöltötték (döngölés nélkül), 
így a legkisebb csapadék esetén is bokáig érő sár van. 

Az udvaraink is zsúfoltak. A konténerek miatt a kisudvaron szünetekben nem 
tartózkodhatnak gyerekek.  Az összes tanulónk szünetekben a tornaterem előtti udvaron 
tartózkodik, a másik két iskola a „füves udvart” használja, amit testnevelés órákon mi is 
igénybe veszünk.  Jó lenne az udvarok padokat tenni, játszási lehetőségeket biztosítani. 
(pingpongasztal, mászóka stb.) Generációk nőnek fel  igen mostoha körülmények között. 

Eső után mindegyik udvar helyzete elviselhetetlen, rossz a vízelvezetés, hatalmas 
pocsolyákban hosszú ideig áll a víz.  

Megoldásra vár az új díszudvar helyzete is. A kavicsra gyerekeket nem lehet kiengedni, a 
térköre felhordva balesetveszélyes.   Így most van egy szép udvarunk, amit – ilyen helyszűke 
mellett – nem tudunk használni. (Itt is rossz a vízelvezetés, eső után napokig áll a víz, a fák 
többsége nem eredt meg, nincs árnyék, nyári, tavaszi rendezvényekre nem alkalmas, mert 
mindenki hőgutát kapna) 

Az új szárnynak nagyon örülünk, valóban oktatáshoz méltó körülmények között tanulhat itt 
kilenc osztályunk. Ellenben feltétlenül fontos lenne a szellőztetés megoldása, az 
üvegfolyosóban a  májusi melegben 34-36 fokot mértünk. (De az osztálytermekben, az 
irodákban és a tanáriban is elviselhetetlen volt a meleg.)  Az utca felőli tantermeket nem 
tudjuk az utca felé szellőztetni, mert a körforgalomból elinduló autók zaja mind a tanárok, 
mind a gyerekek figyelmét elvonja az órai munkától. Több esetben a dizájn volt a fontos, 
nem a praktikum. 

 

Az  iskolaépületekből adódó gondok mellett évek óta küzdünk a megfelelő tanárlétszám 
biztosításával, ez leginkább ezt az évkezdést nehezítette meg. Az idei tanítóhiányunkat belső 
helyettesítéssel, napközis csoportok összevonásával, nyugdíja pedagógusok alkalmazásával 
tudtuk megoldani. Van Több testnevelés szakos kollégát veszítettünk el, illetve nem nyertünk 
meg a tornatermi állapotok miatt, valamint néhány újonnan pályázó kolléga olyan iskolában 
vállalt munkát, ahol kapott szolgálati lakást. Szüksége lenne a városnak ilyen lakásokra. 

Nem tudjuk, mikor lesz kész az új általános iskola, de nem kezdődött el a megígért két 
tanterem, valamint a tornacsarnok építése sem.  Jó lenne, míg ezek nem történnek meg, a 
tornaterem, az udvarok, a régi szárny, az új épület problémáinak orvoslására lehetőség 



teremtődne. A következő tanévben a két „vendég” iskola újabb egy-egy osztállyal bővül….., 
hol fogunk elférni?                                                                             
                                                                                     Bunth Erzsébet 
                                                                                                 igh                
      
Beszámoló tanévkezdésről Szily kastély, alsó tagozat / Kálvin tér 4. 

A Biatorbágyi Általános Iskola teljes alsó tagozata (14 osztály, 330 fő) a Szily kastélyban került 
elhelyezésre. A megnövekedett tanulócsoportok száma, valamint a szülői kérések indokolták két 
konténer tanterem elhelyezését a hozzájuk tartozó vizesblokkal. 

Az épületre jellemző lett a zsúfoltság. Hitoktatás miatti csoportbontásokat, a nyelvi bontott órákat, a 
fejlesztő- és tehetséggondozó órákat gyakran a folyosókon tudjuk csak megszervezni.  

A konténerek felépítése megtörtént augusztusban, azonban a használatba vételük csak a hónap 
utolsó hetében volt lehetséges, ami nehézséget okozott a pedagógusoknak. A tantermek otthonossá 
tétele az utolsó pillanatokra maradt.  

A vizes blokkban jelenleg még nincs kézszárító, megoldásban kérjük segítségüket. 

A konténerek környéke még rendezetlen, a lebontott homokozó újratelepítését erre a hétre ígérték. 
Sajnos az udvar nagysága jelentősen csökkent, a gyakran saras területen a nap folyamán egyszerre 
300 kisgyerek tölti szabadidejét.  

Szülői jelzésre kérem a balesetveszélyes használaton kívüli ping pong asztal eltávolítását.  

Kollégáim jelezték, hogy a konténerekben levő fűtőberendezések alacsony fokozaton is gyorsan 
nagyon melegek. Ha ez a probléma fennáll a hideg idő beálltakor is, megoldást kell találni a 
balesetveszély elhárítása érdekében.  

A testnevelés órák gyakran az udvaron történnek, az aszfaltos focipályáról kipattanó labda 
veszélyezteti a konténerek ablakát. Háló létesítését tartjuk szükségesnek.  

A testnevelés órák magas száma (14x5, azaz 70 óra) miatt a tornaterem és a Tűzoltó szertár teljes 
kihasználtsággal működik, a szertárban sajnos penész szag van. Az egészségtelen levegő miatt jó 
időben inkább az iskolaudvart használjuk a testnevelés órákon. 

A közétkeztetésben az ebédlő befogadó képessége kicsi, a megnövekedett tanulólétszám miatt a 
tanórák alatt is folyik étkeztetés. (módosul az éppen aktuális tanóra végzési ideje) A konyhai segítő 
személyzet mellett a pedagógiai asszisztensek is segítenek a gyors és hatékony lebonyolításban. 

Közel egy hektáros területet kell karbantartónknak gondoznia. Az Önkormányzattól az átszervezéskor 
átvett fűkasza és fűnyíró elhasználódott, már javíthatatlan. Kérvényt írtunk a Tankerületnek az új 
beszerzésekre, hivatalos válasz még nem érkezett. Ezúton köszönöm Varga László alpolgármesternek 
és Molnár János városgondnokság vezetőnek aktív közreműködésüket abban, hogy iskolánk 
kölcsönkapott eszközökkel meg tudta oldani az udvar rendbetételét. 

        Czifra Zsuzsanna 
         igh. 
 



Intézményvezetői beszámoló a 2018/19. tanév indításának tapasztalatairól. 

MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6 

Egy köznevelési intézmény működéséhez és az új tanév beindításához a szakmai feladatokon kívül 
infrastrukturális, működési és tárgyi feltételek megteremtése is nagy körültekintést, tervezést, 
szervezést és költség hozzárendelést kíván. Különösen igaz ez a Czuczor Gergely Tagiskola esetében , 
az önálló épület hiányában, társintézményekkel közös használatban lévő épületben, és 
infrastrukturális környezetben. 

Az ezekkel a feladatokkal járó szervezés, előkészítés, tervezés már a 2017/2018. tanév második 
felében megkezdődik. 

Személyi, szakmai fejlesztések: 

 Négy új pedagógussal bővült a közösség. A szakos ellátottság megoldott. (bár még van tanárhiány) A 
felső tagozat már 3 évfolyammal indult. Iskolánk 19 pedagógussal és 154 tanulóval kezdte meg az új 
tanévet. Az első osztályba 22 gyereket fettünk fel. 

A szakmai tárgyi eszközök fejlesztése, megrendelése, a működéshez szükséges tárgyi eszközök 
beszerzésének tervezése és folyamata gördülékenyen és sikeresen megvalósult ebben az időszakban. 
Az iskola 1 teljes új tantermi bútort vásárolt a legidősebb évfolyam számára, a csoportbontásos 
terem berendezését az állami iskola használaton kívüli bútoraiból tudtuk megoldani, amit ezúttal is 
nagyon köszönünk. Beszerzésre került egy új interaktív tábla és 12 új számítógép az informatika 
oktatás folytatásához, és a felső tagozat szakszerű, színvonalas oktatásához. Fejlesztettük a 
természettudományos tantárgyak oktatását segítő kísérleti eszközök és anyagok listáját.  

Intézményünkben a MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskolában a szakmai feladatok mellett, a 
legnagyobb kihívás minden tanévben az infrastruktúra helyzete és a működtetési feladatokkal járó 
szervezés, lebonyolítás összehangolása.  

Tárgyi és infrastrukturális fejlesztés, karbantartás: 

Az előző tanévindító időszak hiányosságaiból és hibáiból okulva, ebben az évben igyekeztünk mi is és 
az Önkormányzat is sokkal korábban elkezdeni az egyeztetéseket a tantermek átadásával és a nyári 
felújítási munkálatok megszervezésével, a felkészülést az új tanév indításához. 

Intézményünk 1,5 tantermet kapott a bővüléshez és bár állandó helyhiánnyal küzdünk, idén meg 
tudjuk szervezni az osztályok csoportbontását. A 7. évfolyam elindulásával viszont nagyon hiányzik 



egy kis szertár a természettudományos tantárgyak oktatását segítő kísérleti eszközök és anyagok 
tárolásához, előkészítéséhez. A felújítási munkálatok során voltak kisebb csúszások 
bizonytalanságok,(ablakcserék) csúzsása miatt elhúzódott a takarítás, a parketta csiszolás után már 
nem volt idő a sérült fal javítására), de a tanév megkezdésére végül az alapvető dolgok elkészültek 
sok szülői közreműködéssel, segítséggel. 

A karbantartók nagyon készségesen segítettek volna, ha nem egyszerre kellett volna lenniük négy 
helyen. Megítélésem szerint néhány munka ütemezésével és erre az időszakra egy kis munkaerő 
rásegítéssel még hatékonyabbá lehetne tenni ezeket az előkészületeket. Például nem akkor nyírnák a 
füvet és a kertet igyekeznének rendbe tenni, amikor az intézmények felkészülése (pakolás, javítás, 
karbantartás) zajlik. Jelzéseinkre végül a városgondnokság munkatársai besegítettek néhány feladat 
elvégzésébe. 

Az udvar állapota okozott nehézséget az iskolakezdéskor a pedagógusoknak és a gyereknek. A nagy 
fű, a lehullott, bomlásnak induló gyümölcsök, és az azok körül rajzó darazsak igen csak 
megnehezítették az első napok testnevelési óráit és a levegőzési időszakot. 

A konténer WC –k átfolyása jelenleg is problémás mindazok ellenére, hogy történt ebben kísérlet 
ezek kijavítására. Az amúgy is zsúfolt WC-k könnyen eldugulnak és használhatatlanná válnak, napi 
szinten kell a karbantartókat hívni a hiba elhárítására. Reméljük valami megoldás születik ebben az 
ügyben. 

Minden észrevételünk és javaslatunk mellett mindenkinek köszönjük a segítséget , az 
együttműködést és a rugalmasságot. 

Gál Edit intézményvezető 

MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

Kelt: Biatorbágy, 2018. szeptember 12. 



Intézményvezetői beszámoló a 2018/19. tanév indításának tapasztalatairól. 

MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6 

Előző beszámolómat szeretném kiegészíteni a legutóbbi értekezletünkön elhangzottakkal és 
észrevételekkel, ami az étkeztetést érinti. 

A tanítónők és ebédeltető kollégák a következő kéréssel fordulnak az illetékesek felé, ami 
megkönnyítené a kulturált étkezés segítését és az arra való nevelést. 

A gyerekeknek is legyen lehetőségük késsel és villával enni, hiszen már az óvodában arra nevelték 
őket az óvópedagógusok. 

Gyakran kapnak a gyerekek repedt poharat és a víz kiöntés után kifolyik az asztala. Előfordult, hogy 
egy asztalnál négy, öt pohárból folyt a víz.  

Az uzsonnához, ha joghurtot kapnak (és nem ivójoghurt) nincs hozzá kiskanál, kérdés mivel egyék 
meg? 

Minden észrevételünk és javaslatunk mellett mindenkinek köszönjük a segítséget, az együttműködést 
és a rugalmasságot. 

Gál Edit intézményvezető 

MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

Kelt: Biatorbágy, 2018. szeptember 12. 













Beszámoló a tanév indításáról 

2018-2019-es tanév 

 

 

 

A beszámolómat azzal szeretném kezdeni, hogy a sok nehézség ellenére örülök, hogy a város 
vezetése ilyen pozitívan próbál hozzáállni a helyi oktatáshoz. Teszi ezt annak ellenére, hogy 
hivatalosan már nem a feladata. Az alapítványi és egyházi fenntartású intézmények esetében 
pedig eddig sem lett volna semmilyen fenntartói szerepe. Éppen ezért csak hálásak lehetünk 
azokért az erőfeszítésekért, amelyet tesznek az iskolánkba járó gyermekek tanulásáért és a 
kollégák eszközeinek  biztosításáért. Nagyon felüdítő volt a 4-5 terem tisztasági festését látni, 
illetve az új  , vagy felújított nyílászárókat használatba venni.  

A következő 1-2 évben nagyon jó lenne, ha az udvar ügye is megoldódna, mert úgy érzem, 
hogy a 3 intézmény és a 2 tulajdonos között nagyon elveszik ez a nagy tér. A kinti játékok , a 
kerítés olyan leamortizált állapotban van, hogy félő , bármikor baleset lehet belőle. Az udvart 
3 iskola használja, de az elmúlt 1 évben a karbantartókon kívül csak a refis szülőket láttam az 
udvaron tevékenykedni. 

A tantermek ügye idén májusban lezárult, ez sok szempontból nagyon előnyös volt. Az már 
kevésbé, hogy a 1,5 terem, amit most kaptunk, számunkra nagyon kedvezőtlen helyen van, 
Amennyiben lesz rá lehetőség , szívesen vennénk, ha a következő tanév előtt el tudnánk 
cserélni a másik két iskolával , és olyan helyen kapnánk termet, ami a többi terem közelében 
van. A másik két iskolának jelenleg sokkal előnyösebb az elhelyezkedése, mint nekünk. ( 4 
különböző helyen vannak a termeink) A másik mindennapos problémánk  a karbantartás , 
amelynél nagyon jó lenne, ha az egyik kollégát heti 10 órában mi tudnánk mozgatni. Ha jól 
tudom, az egyik álláshely ¼-e a mi iskolánkhoz van rendelve. 

Ami sajnos nagy nehézség, az a június végén megrendelt saját finanszírozású konténer meg 
nem érkezése. Az oktatást ezért a helyzet rendezéséig csak „csökkentett üzemmódban” 
tudjuk  az első időszakban végezni. 

A tanévet elkezdtük 168 diákkal 16 pedagógussal 2 ügyintézővel és 5 óraadó kollégával , az 
induláshoz sok segítséget kaptunk az állami iskolától – bútorok, pedagógus , órarend 
egyeztetés stb. 

Egyre súlyosabb problémának látszik nálunk is a tanárok hiánya, idén nagyon nehéz feladat 
volt szakos tanárokkal betölteni a keletkezett álláshelyeket. Korábban elküldtünk Marx 
Árpád igazgató úrral egy tervezetet, hogy a városnak milyen lehetőségei lennének ide 
vonzani és megtartani a jó pedagógusokat. Úgy gondolom, hogy a következő évi 
költségvetésbe már el kellene különíteni pénzt erre a feladatra is. 

 



Összegezve a tanév elejét az alábbi pontok emelném ki : 

Örömeink: 

1. Önkormányzat segítő hozzáállása, festés, nyílászárók , táblák stb. 
2. Állami iskola partnersége 
3. Elegendő tanterem és egyéb tér 
4. Segítő szülők, rugalmas kollégák 

Megoldandó feladatok: 

1. udvar minden fronton ( sár, játékok, kerítés ) 
2. A tantermek közelebb legyenek egymáshoz 
3. Saját karbantartó heti 10 órában 
4. A saját finanszírozású konténer meg nem érkezése 

 

 

Köszönöm, hogy leírhattam a gondolataimat, remélem továbbra is nyitott szívre találnak. A 
következő évhez Önöknek is sok áldást és örömöt kívánok! 

 

Biatorbágy, 2018. 09. 12.    Horgos Vilmos 

          igazgató 

      Biai Református Általános Iskola 
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Tanévkezdéssel kapcsolatos információk 
 

Intézményünk életében jelentős pozitív változást hozott a tavalyi tanévtől az általános 

tantervű osztályok (Biatorbágyi Általános Iskola) székhelyére történő áthelyezése, s ezzel a 

teljes iskolaépület használatba vétele. E lépés nagymértékben hozzájárult pedagógiai elveink, 

tanulókkal szemben támasztott elvárásaink következetes megvalósításához. 

A 36 fő elballagó 8. osztályos tanuló helyén 2018. szeptemberétől 64 első osztályos gyermek 
kezdte meg tanulmányait 2 nagy létszámú (32 fős) osztályban. Tanulólétszámunk így az idei 
tanévben ismét emelkedett. Jelenlegi 410 fő,18 tanulócsoportban. 

 

A tanévindítás feltételei: 
Személyi feltételek 

A tantestület tagjainak száma jelenleg 38 fő,/42 álláshelyen (5 fő GYESEN) összetétele 95 %-
ban nő.  

• Státuszok, órakeret  - Engedélyezett órakeret 850 óra  (a törvény által 

meghatározott 989 óra helyett) 

A 2018/19-as tanévben engedélyezett álláshelyek száma: 

 - Pedagógus munkakörben:                                             42 státusz 

 - Pedagógiai  munkát közvetlenül segítő                       4,5  státusz 

Technikai személyzet:                                                     8 státusz 

• Végzettség, szakmai felkészültség:  

Egyetemi végzettségű tanár 18 fő - ebből 3 mesterszak 

 Főiskolai végzettségű tanár  11 fő   

             Tanító    14 fő.      (Német nemzetiségi /német műveltségterületű  9 fő –   4 GYES-en)) 

            Szakvizsgázott pedagógus       11 fő 

Pedagógus II fokozatban van     6  fő 

Gyakornok                                  1 fő 
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Hiányterület: a GYES-en lévő kollégák (4 fő nemzetiségi tanító, 1 fő tanár) – 

feladatainak  (német nyelv, természetismeret, biológia oktatása, napközi és 

tanulószobai foglalkozások szervezése) ellátásában mutatkozik hiány, melyet a 

rendszerben lévő szakos kollégák túlórában látnak el. 

 

A tantestület tagjai szívesen vesznek részt szakmai továbbképzéseken. 

2018-ben befejezte tanulmányait:  

• szakvizsgát szerzett: 3 fő 

 
 További szakképesítés 

megszerzése 

Fő Támogató Önrész 

Fejlesztő, felzárkóztató képzés 
(szakvizsga) 

1 Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

20% 

Közoktatás vezető képzés 
(szakvizsga) 

2 Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

20% 

 

Tárgyi feltételek: 

Az intézményben a szűkös körülmények jelenleg nem teszik lehetővé a szaktantermi 
rendszer kialakítását. A tantermekben  önkormányzati és tankerületi támogatásból 5 db 
digitális tábla, 12 db projektor, 12 + 21 db tablet,  szülői támogatásból vásárolt magnók, 
különféle applikációk, egyéb szemléltetőeszközök, egy szabvány alatti tornaterem, egy 
informatikaterem, 24 db PC, 4 + 6 db laptop,  és kb. 3000 kötetes iskolai könyvtár segíti és 
teszi élményközpontúvá a pedagógiai munkát, segíti a kollégákat az ismeretek átadásában, 
ill. a 12 db PC az adminisztrációs feladatok elvégzésében. 

Intézményünk örömmel várta és fogadta az elmúlt tanévben megvalósuló állami 
informatikai fejlesztést, mely nagyszerű támogatást nyújt a korszerű ismeretek átadásához, 
elsajátításához, a digitális kompetencia fejlesztéséhez, az 5. évfolyamon bevezetésre kerülő 
digitális tankönyvek megismeréséhez. 

A Viadukt Sportegyesület Röplabda szakosztályába leigazolt mintegy 100 tanulónk és edzői – 
Klain Eliza és Marozs Laci -  jóvoltából óriásit gyarapodott a sporteszközparkunk. Ezek az 
eszközök nagyszerű lehetőséget kínálnak a testnevelés órák változatos, színvonalas 
lebonyolításához is. Köszönjük!  
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A hatékonyság, eredményesség  érdekében továbbra is kiemelt feladat a tárgyi feltételek 

javítása,  fejlesztése az alábbi területeken : 

 Wifi lefedettség az egész épületben -  elengedhetetlen az infokommunikációs 
eszközök, PC-k és laptopok használatához – a munkálatok megkezdődtek.  

 Interaktív táblák számának növelése. 
 Az információáramlás megkönnyítése érdekében az iskolarádió kiépítése. 
 

Az iskola 1976-ban épült. Régóta felújításra vár. A külső környezet (udvar) felújítása az idei 
tanévben közös összefogással megtörtént. További feladat a belső parkoló vízelvezetésének 
megoldása, valamint a Karinthy utcai bejáratok, letöredezett lépcsők helyreállítása. Az 
intézmény megközelítése gyalogosan nem minden irányból biztonságos. A Karinthy utca egy 
szakaszán továbbra sincs járda, így az iskola megközelítése ebből az irányból csak közúton 
lehetséges. 

Innováció 

-  Az iskolaudvar felújítása, fejlesztése jelentős összefogással valósult meg. 
Támogatók: Biatorbágy Város Önkormányzata 14 Mill., Érdi Tankerületi 
Központ 15 Mill., Magánszemély 17 Mill. SZMK, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2 Mill. 
 

- Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatásával  
További szakképesítés megszerzésének támogatása - 1 fő – 2018. őszén kezdi 
meg tanulmányait 
Tantestületi csapatépítő program -2018. május 
Nyelvgyakorló tábor 40 fő (Ausztria) – 2018. szeptember 
 

Nyári karbantartás: 2 db első osztályos tanterem festése a terembérleti díjakból a 
Tankerületbe befolyt összeg terhére. 

 

Biatorbágy 2018. szeptember 14. 

 

                                                                                             Rack Ferencné sk. 

                                                                                                  igazgató 
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