
 

 

Beszámoló a 2019/2020-as tanév kezdetének tapasztalatairól 

 

Művészeti iskolánk 28. tanévét kezdte meg 6 helyszínen, önálló épület nélkül, 552 növendékkel és 43 

tanárral.  

Ezek a számok beszédesen fejezik ki a megoldandó feladat nagyságát és nehézségét. 

 

Iskolánknak megalakulása óta a legnagyobb problémát az önálló épület – méginkább: az önállóan 

használható termek hiánya jelenti. 

Minden tanév elején megállapítjuk: „ennél nehezebb már biztosan nem lesz!” – azonban évről évre 

bebizonyosodik, hogy az órarendkészítés, valamint tanáraink és növendékeink számára a tanítási – tanulási 

helyszín biztosítása egyre nehezebben megoldható feladat. 

A tanév előkészítését már az előző tanév végén megkezdtük, teremigényeinket és csoportos óráink 

órarendjének kialakítását júniusban elkezdtük egyeztetni általános iskolai kollégáinkkal.  

Közös munkánk eredményeképpen a tanév kezdetére sikerült minden csoportos foglalkozásunknak 

(szolfézs, néptánc, képzőművészet) a gyerekek általános iskolai órarendjéhez illeszkedő időpontot és 

helyszínt találni. Hangszeres tanáraink is elkezdhették a tanítást, ha nem is szaktantermekben, hanem a 

létező összes üres négyzetcentimétert kihasználva, osztálytermekben, orvosi szobában, szertárban, 

előtérben, fejlesztő szobában, öltözőben…  

 

Együttműködő, jószándékú segítségéért köszönet minden általános iskolai intézményvezető 

kollégámnak és a JFMK igazgatónőjének!  

Közel 100 néptáncos növendékünk a Szentháromság téren 2007 – ben számukra kialakított tükrös termet 

(tornaszobát) kinőtte. A nagyobb korosztálynak a JFMK színpadán tartott próbák biztosítják a tanárnőjük 

által képviselt és megkövetelt szakmai színvonalat. Sajnos a kisebb – és szintén népes – korosztály számára 

ez a lehetőség nem jelent megoldást, hiszen ők még nem tudják egyedül megközelíteni a JFMK – t. 

A viseletek tárolása sem megoldott. Az utóbbi években - részben az Önkormányzattól kapott támogatásnak, 

részben egy sikeres pályázatnak köszönhetően – jelentősen bővült a viselettár. Ez az örvendetes tény 

azonban azt is jelenti, hogy az eddig a viseletek tárolására szolgáló szekrényeket a tanszak kinőtte. A 

nagyértékű ruhák, cipők tárolására már nem elegendő néhány szekrény, égetően szükség lenne egy 

helyiségre – viselettárra – ahol ezek a jelentős értéket képviselő holmik szakszerűen raktározhatók. 

Ennek hiányában a ruhák, cipők, szoknyák…Biatorbágy 5 különböző pontján különböző méretű és 

minőségű szekrényekben és ruhaállványokon sínylődnek, ruhaosztáskor tanárnőjük a Faluház emeleti 

folyosóján teríti ki és párosítja a jobb sorsra érdemes szoknyákat és pendelyeket… 

 

Ha tanítási helyszíneink – hasonlóan az összes biatorbágyi köznevelési intézményéhez – szűkösek, sok 

esetben méltatlanok is, tárgyi eszközök tekintetében jelentősen gyarapodtunk: néptáncosaink a fent említett 

forrásokból gazdagíthatták jelmeztárukat, hangszerparkunkat pedig az állami Hangszercsere programnak 

köszönhetően bővíthettük jelentős mértékben, a szintén ebben a programban finanszírozott 

hangszerfelújítási keretből pedig lehetőségünk nyílik hangszereink egy részének felújítására, 

karbantartására. 

 



 

Tantestületünkben ebben az évben is történt személyi változás: nyugdíjba vonuló kollégánk helyére egy 

fiatal trombitatanárnő, valamint egy szintén pályakezdő kollegina érkezett óraadóként. 

Alkalmazotti létszámaink a 2019/2020 – as tanévben: 

Pedagógus:     43 fő   31 álláshelyen 

Nevelő és oktató munkát segítő:          3 fő     2 álláshelyen 

 

Kollégáimmal együtt minden nehézségünk ellenére a tőlünk megszokott ambícióval és energiákkal kezdtük 

meg a tanévet, az infrastrukturális nehézségek között sem feledve legfontosabb célunkat, amely továbbra 

is a hozzánk járó gyermekek szépre – jóra nevelése, a művészeti nevelés eszközeivel. 

Végezetül szeretném ezúton is a PMAMI tantestületének köszönetét tolmácsolni: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának a Köznevelési pályázaton keresztül nyújtott támogatása segítségével 

évzáró értekezletünket csapatépítő tréninggel egybekötve Ópusztaszeren a Csillagösvény Öko-

élményparkban tartottuk. 

Szép napot töltöttünk együtt, a kellemest a hasznossal, a szakmait a szórakozással összekötve. 

Kollégáim nevében is köszönöm a lehetőséget! 

 

 

         Bolykiné Kálló Eszter 

                   igazgató 

 

Biatorbágy, 2019. szeptember 13.  




