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Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága kérésének megfelelően elkészültek a biatorbágyi oktatási-nevelési 

intézmények beszámolói a 2019/2020-as tanév kezdéséről.  

Összességében elmondható, hogy a 2019/2020-as tanév indítása az oktatási 

intézményekben zökkenőmentes volt az időben elvégzett felújítási, karbantartási 

munkálatok és a szükséges konténerek megrendelése miatt. 

A Viabusz szeptember 1-i indulása nagymértékben segítette a tanévkezdést. A 

Viabusz bevezetésével kapcsolatos tájékoztató a szakértői vélemény beérkezése 

után pótlólag kerül a beszámoló kiegészítésére. 

 

A beszámolók jelen tájékoztató mellékleteit képezik. 

 

 

Biatorbágy, 2019. szeptember 12. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
mellékletek:  

1. Református Általános Iskola beszámolója 
2. MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola beszámolója 
3. Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola beszámolója 
4. Biatorbágyi Általános Iskola beszámolója 
5. Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda beszámolója 

 
 

 



 A Biai Református Általános Iskola beszámolója a tanévkezdés tapasztalatairól 

 

A 2019-2020-as tanév előkészítésének a legnagyobb kérdése az volt, hogy sikerül – e 
hamarabb megállapodni azokról a terekről, termekről, amelyeket az intézményünk immár 8 
osztállyal, közel 200 tanulóval, 20 pedagógussal és 8 óraadóval használni tud majd a 
következő időszakban. Talán a legnagyobb előrelépést az jelentette, hogy már áprilisban 
elkezdtük a lehetőségek, megoldások feltérképezését, így májusra eldőlt, hogy kizárólag a 
hátsó udvar területén felépítendő konténerek adhatnak megfelelő nagyságú teret az iskolánk 
szakmai munkájának biztosítására. A jó előkészületek , és Barsiné Vajk Ágnes folyamatos 
segítsége folytán már augusztus első hetében megérkeztek a konténerek, amelyek végső 
kialakítása a napokban fejeződik majd be. Összességében megállapítható, hogy az idei 
tanévkezdésünk az elmúlt évekhez képest könnyebben kezdődött, a szeptember 2-i 
kezdésnél csak 3 teremben nem voltak felszerelve a táblák, illetve egy iroda nem került 
kialakításra az új blokkban. Nyáron a felújítási munkák során 6 terem,1 folyosó került 
kifestésre, valamint 3 terem a nagyépületben új PVC padlóborítást is kapott. A kollégák 
nagyon örültek a munkakörülményük jelentős javulásának és a tiszta környezetnek. 

A diákokkal való munkához és a tantestület egységének megőrzéséhez sok segítséget 
kaptunk azzal a közösségépítő alkalommal, amelyet augusztus végén Domonyvölgyben 
tartottunk meg az önkormányzat pályázatának köszönhetően. Az alkalmon Pataki András 
Dávid lelkipásztor szolgált ( Budapest-Fasori Református Egyházközség), aki arról beszélt , 
hogy milyen gondolatok mentén érdemes a gyermekekkel foglalkoznunk és a családokkal 
összefognunk a nevelési kérdésekben. 

Az első hét tapasztalata alapján a 3 iskola együttműködésében már csak az ebédeltetés 
jelent nehezebb helyzetet, mert az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesznek olyan 
időszakok, amikor egyszerre ér oda több iskola tanulócsoportja az ebédlőbe. Jelenleg is 
próbálunk alakítani a napirendünkön, de érezhető, hogy egy 8 tanulócsoportot, 20 felnőttet , 
több betanító kollégát érintő változást sokkal nehezebb kivitelezni, mint ahogy az elsőre 
látszik… A másik hatalmas probléma a mindennapos testnevelés megoldása, hiszen heti 7 
óra tornaterem használattal a minimum 40 óra lefedése nem megoldható. Nagyon fontos 
lenne a külső pályák építésének azonnali kezdése, hogy a 3 iskola ne kényszerüljön 
folyamatosan kényszerű és költséges megoldásokra. 

Az iskola összességében 193 tanulóval, 18 pedagógussal, 8 óraadóval, 1 gazdasági 
vezetővel, 1 iskolatitkárral készen áll az idei tanév előtt álló feladatok elvégzésére. A 
rendelkezésünkre álló terek 4 blokkban ( Ez szakmailag nem optimális) , de a korosztályok 
szerint elkülönülve találhatóak meg, így a következő években alkalmas lehet évi 20-25 tanuló 
fogadására. Iskolaépületről tehát nem beszélhetünk, és bízunk a következő évek 
fejlődésében, építkezésekben is, de az alapfeladatok ellátására – a mindennapos 
testnevelés kivételével- elegendő lesz a 8 osztályterem, 2 bontott terem, 1 fejlesztőszoba, 3 
iroda, 1 tanári szoba és a rendelkezésre álló bútorzat. 

 

Köszönjük az önkormányzat segítségét a tanév előkészítésében. 

 

Biatorbágy, 2019. 09. 11.      Horgos Vilmos 

              igazgató 



 

 
Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 
Telefon: 06 20 398 77 11 
E- mail: iroda@czuczoriskola.hu 

Intézményvezetői beszámoló a 2019/20. tanév indításának tapasztalatairól. 

 Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 

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 Katolikus Általános 
Iskola esetében, ahol a nyár folyamán fenntartóváltás történt. Ugyanakkor az önálló épület 
hiányában, társintézményekkel közös használatban lévő épületben, és infrastrukturális környezetben 
több egyeztetést és szervezést igényelt a tanév elindítása. 

Az ezekkel a feladatokkal járó szervezés, előkészítés, tervezés már a 2018/19. tanév második felében 
megkezdődött 
 
Új fenntartónk:  
 
Székesfehérvári Egyházmegye 
8000 Székesfehérvár 
Városház tér 5. 
Képviselő: Spányi Antal megyés püspök 
 
Személyi, szakmai fejlesztések: 
 
 Négy új pedagógussal bővült a közösség. A szakos ellátottság megoldott. (bár még van tanárhiány) A 
felső tagozat már 4 évfolyammal indult. Iskolánk 23 pedagógussal és 177 tanulóval kezdte meg az új 
tanévet. Az első osztályba 26 tanuló jár. 

A szakmai tárgyi eszközök fejlesztése, megrendelése, a működéshez szükséges tárgyi eszközök 
beszerzésének tervezése és folyamata gördülékenyen és sikeresen megvalósult ebben az időszakban. 
Az iskola 1,5 termet kapott bővülésre, melynek köszönhetően elhelyezésre került az 5. osztály és 
sikerült kialakítani 2*15 m² -en egy kis igazgatói irodát és egy kis felsős tanárit.   Beszerzésre került 
egy új interaktív tábla és újabb számítógépek az informatika oktatás folytatásához, és a felső tagozat 
szakszerű, színvonalas oktatásához, valamint az adminisztrációs munkák könnyítésére.  Fejlesztettük 
a természettudományos tantárgyak oktatását segítő kísérleti eszközök és anyagok listáját.  

Tárgyi és infrastrukturális fejlesztés, karbantartás: 



 

 
Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 
Telefon: 06 20 398 77 11 
E- mail: iroda@czuczoriskola.hu 

Az előző tanévindítók hiányosságaiból és hibáiból okulva, ebben az évben igyekeztünk az 
Önkormányzattal együttműködve sokkal korábban elkezdeni az egyeztetéseket a tantermek 
átadásával és a nyári felújítási munkálatok megszervezésével, a felkészülést az új tanév indításához. 

A nyáron rendben lezajlott a tisztasági festés és a felújítási munkálatok. 

A felújítási munkálatok, tisztasági festés rendben határidőre lezajlott. A tanév megkezdésére végül az 
alapvető dolgok elkészültek szülői közreműködéssel, segítséggel. 

Továbbra is problémás a tanév indulása előtti közvetlen napokban a karbantartók elérése. 
Megítélésem szerint néhány munka ütemezésével szervezésével még hatékonyabbá lehetne tenni 
ezeket az előkészületeket. Például nem a füvet és a kertet igyekeznének rendbe tenni, amikor az 
intézmények felkészülése (pakolás, javítás, karbantartás) zajlik.  

A társintézmények vezetőivel sikerült megegyezni a tornaterem és tükrös tornaszoba használatáról, 
az ebédeltetés rendje még egyeztetés alatt van a református iskola kérésére. 

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

Gál Edit 

 intézményvezető 

Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 

Kelt: Biatorbágy, 2019. szeptember 10. 
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A tanévkezdés tapasztalatairól 

2019. szeptember 
 

 

 
Fenntartóváltás 

A 2019. augusztus 16-án jogerőre emelkedett fenntartóváltással kapcsolatos döntés - miszerint 

az Érdi Tankerületi Központ fenntartásából szeptember 1-jei hatállyal a helyi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába került az intézmény - jelentős változást hoz az 

elkövetkezendő években az Ritsmann iskola életében. A jövőben az intézmény önálló 

gazdasági szervezet irányítása alatt végzi a tervezési, gazdálkodási feladatokat. Az itt 

dolgozók munkáltatója szeptember 1-től az iskola igazgatója lett. 

Az Érdi Tankerületi Központ és a Ritsmann iskola közötti átadás-átvétel dokumentációja 

2019. augusztus 30-án lezárult. A különféle szolgáltatásokkal, közművekkel kapcsolatos 

szerződések megújítása, aktualizálása folyamatosan zajlik. 

 

A tanévindítás feltételei: 
A 31 fő elballagó 8. osztályos tanuló helyén 2019. szeptemberétől 51 első osztályos gyermek 

kezdte meg tanulmányait 2 osztályban. Tanulólétszámunk az új tanévben 414 fő. 

A konténer tantermek kihasználtsága a 2019/20-as tanévben is maximális lesz: a 

szükségtantermekben 5 osztályterem és továbbra is az informatikaterem kapott helyet. 

A beázásoktól elkorhadt és kilyukadt lépcsőházi konténerelem cseréje a tanévkezdés előtti 

napokban megtörtént. 

Az intézmény fennállásának 25. évfordulójára megújult iskolaudvar rendezettsége, tisztasága 

otthonossá és barátságossá tette az iskolát. Az új udvari tanulási helyszínek, játszóhelyek a  

jövőben jelentősen hozzájárulnak majd oktatási,  nevelési céljaink megvalósításához is. 
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Személyi feltételek: 
A tantestület tagjainak száma jelenleg 37 fő (42 álláshelyen), (5 fő GYESEN)  

A tantestület összetétele 95 %-ban nő.  

 

• Státuszok, órakeret  - Engedélyezett órakeret 870 óra  (felhasznált 840 óra) 

• A 2019/2020-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 16 fő - ebből 3 mesterszak 

 Főiskolai végzettségű tanár  9 fő   

             Tanító    15 fő.   (Német nemzetiségi /német műveltségterületű  8 fő –   4 fő GYES-en)) 

            Szakvizsgázott pedagógus       11 fő 

Pedagógus II fokozatban van     6  fő  (a 2019/20-as tanévben 3 fő vesz részt 
minősítésen) 

Gyakornok                                  1 fő 

A GYES-en lévő kollégák (5 fő) helyére meghirdetett állásokra nincs jelentkező, így a 

hiányzó pedagógusok óráit túlórában látjuk el, továbbá 3 fő nyugdíjas pedagógus is 

segíti a munkát a délutáni foglalkozásokon, napköziben, tanulószobán. 

(Megjegyzés: Önkormányzati szolgálati lakások nagyban segítenék a pedagógusok településre 

vonzását.) 

Szakmai továbbképzések 

A tanévelőkészítés időszakában csoportos konfliktuskezelő tréningen vettek részt a 
tantestület tagjai 

2019-ben Szőke Lívia kolléganő kezdi meg tanulmányait német nemzetiségi kiegészítő tanítói 
szakon Biatorbágy Város Önkormányzatának  támogatásával. 
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Tárgyi feltételek: 

Az intézményben a szűkös körülmények jelenleg nem teszik lehetővé a szaktantermi 
rendszer kialakítását. A tantermekben  önkormányzati és állami támogatásból 5 db digitális 
tábla, 12 db projektor, 33 db tablet,  szülői támogatásból vásárolt magnók, különféle 
applikációk, egyéb szemléltetőeszközök, egy szabvány alatti tornaterem, egy 
informatikaterem, 24 db PC, 10 db laptop,  és kb. 3000 kötetes iskolai könyvtár segíti és teszi 
élményközpontúvá a pedagógiai munkát, segíti a kollégákat az ismeretek átadásában. Az 
adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, a KRÉTA program használatához 15 db PC és 2 db 
laptop áll rendelkezésre.  

Az elmúlt tanévben megvalósuló állami informatikai fejlesztés nagyszerű támogatást nyújt a 
korszerű ismeretek átadásához, elsajátításához, a digitális kompetencia fejlesztéséhez, a 
közeljövőben bevezetésre kerülő digitális tankönyvek megismeréséhez. 

A Viadukt Sportegyesület Röplabda szakosztályával történő szoros együttműködés (mintegy 
100 leigazolt játékos iskolánkból)) eredményeképpen jelentős mértékben  gyarapodott 
sporteszközállományunk. Ezek az eszközök a röplabda edzéseken kívül nagyszerű 
lehetőséget kínálnak a testnevelés órák változatos, színvonalas lebonyolításához is.  

A minőség, hatékonyság, eredményesség, igényesség megtartása érdekében továbbra is 

kiemelt feladat a tárgyi eszközök biztosítása, valamint a tanulói- és munkakörnyezet 

fejlesztése. (interaktív táblák beszerzése, iskolarádió kiépítése, konténer tantermek 

felszámolása, tanári szobákba praktikus bútorok beszerzése, folyosókon esztétikus 

környezet,  pihenőhelyek, tárolóhelyek kialakítása, belső parkoló vízelvezetésének 

megoldása, letöredezett lépcsők javítása.   

Nyári karbantartás:  

- A 2 db első osztályos tanterem tisztasági festéséhez a tankerület a festék 

megvásárlásához nyújtott anyagi fedezetet. A munkát a karbantartó végezte el. 

- A főépületen történt ismételt beázás miatt a lapostető javítása megtörtént.  

- Az elkorhadt konténer lépcsőházi blokk cseréje megtörtént. 

 

Biatorbágy 2019. szeptember 10. 
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                                                                                             Rack Ferencné sk. 

                                                                                                  igazgató 



 

 

 

 

Intézményvezetői beszámoló 

A tanévkezdés tapasztalatai 

 

Mindent elkövettünk azért, hogy a tanévkezdés zökkenőmentes lehessen diákjaink és 
kollégáink számára.  

A nyár folyamán az elsős és az ötödikes tantermek kifestésére biztosított fedezetet a 
tankerület. Ez az összeg messze alulmaradt jogos igényeinkhez képest. 

Látványos fejlesztéseinket Biatorbágy Város Önkormányzata végezte: A Szily kastély 
udvarának leginkább használt felső része műfüves burkolatot kapott. Ennek a beruházásnak 
kb: 6,5 Millió Forint volt a költsége. Szintén ebben az épületben sikerült lecserélni a használt, 
balesetveszélyes ebédlői székeket, így mostanra kulturált körülmények fogadják az 
alsósokat. Diákjaink és kollégáink nevében is köszönöm. 

A Szily épületében az udvar gazosodása jelentette a legnagyobb tanévkezdési feladatot. Az 
ott dolgozó karbantartó betegállományba ment, külsős vállalkozóval tudtuk időre rendbe 
tenni a területet. Munkaviszonya megszűnt, jelenleg álláshelyére keressük a megfelelő 
szakembert.  

Folyamatos gond a parkolóhelyek hiánya. A Szentháromság téri épületben 29 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 közeli parkolása 
pedig nem megoldott.  

Mindkét épületünkre jellemző a túlzsúfoltság. A Szentháromság téri épület régi szárnya 
erőteljesen lepusztult.  Hitoktatás miatti csoportbontásokat, a nyelvi bontott órákat, a 
fejlesztő- és tehetséggondozó órákat gyakran a folyosókon tudjuk csak megszervezni.  

A tornateremi állapot különösen nehézkes. 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 145 hetente. A 
tornaterembe egy-egy osztály átlag heti 1,2-szer alkalommal jut be. 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 egészségtelen levegő miatt jó időben inkább az iskolaudvart használjuk a 
testnevelés órákon. Az öltöző nem megoldott, kamaszokat nem elég egy függönnyel 
elválasztani. 

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

Az  iskolaépületekből adódó gondok mellett ebben a tanévben pedagógus létszámunk közel 
teljes, fél állású testnevelőt keresünk.  

Kollégáim jelezték, hogy a Szily 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 tavalyi év folyamán gyakran nem volt áram az épületben, remélem a szakemberek 
átkötésekkel orvosolni tudták a problémát.  

Nem megoldott a Szily hátsó udvarának világítása. Egyre korábban sötétedik, a gyerekek, ha 
az idő engedi kint tartózkodnak az udvaron, mindenképpen szükséges lenne erős lámpák 
kihelyezése.  

Nehézségeink ellenére bizakodóak vagyunk, tanulóink számára motivált környezetet 
igyekszünk kialakítani, lendülettel kezdtük meg a 2019-20-as tanévet.  

          
 
 
 

Czifra Zsuzsanna 
         intézményvezető 
 

 














	besz_tanevkezdes_tapasztalatairol
	1.sz.melléklet_A Biai Református Általános Iskola beszámolója a tanévkezdés tapasztalatairól2019
	2.sz.melléklet_Beszámoló 201920 tanév indításról_Czuczor
	3.sz.melléklet_A tanévindítás tapasztalatai 2019_Ritsmann
	4.sz.melléklet_Tanévkezdés tapasztalatai 2019_Biai Általános Iskola
	5.sz.melléklet_Beszámoló a 2019-20-as nevelési év indításáról_BEÓ

