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Beszámoló a 2020/2021-es nevelési év és a 2021/2022-es tanévkezdés tapasztalatairól 
 

A biatorbágyi oktatási-nevelési intézmények megküldték a 2021/22-es oktatási-nevelési év 

indításáról a beszámolójukat. Egyöntetűen elmondható, hogy az intézmények felkészültek az 

esetleg újabb digitális oktatásra való átállásra, amennyiben az szükségessé válik.  

A Viabusz szeptember 1-jétől kibővült, kétirányú menetrend szerint közlekedik, mely 

nagymértékben segítette a tanévkezdés zökkenőmentes indulását, csökkentve az iskolai 

intézmények környékén kialakult reggeli tumultust és megkönnyítve a külterületen élők 

intézményekbe történő bejutását is. 

 

A beszámolók jelen tájékoztató mellékleteit képezik. 

 

 

Biatorbágy, 2021. szeptember 11. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 



2  

 
HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

/2021. (IX. 30.) határozata  

Beszámoló a 2021/2022-es nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021/2022-es 
nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól szóló beszámolót és az abban foglaltakat 
elfogadja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 



Biatorbágy Város Önkormányzata                                                      Ikt. sz: 352/2021

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Képviselő-testület

Tarjáni István
polgármester

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

Varga László
elnök

részére

Tárgy: Beszámoló a 2021-2022-es nevelési év indulásáról a Biatorbágyi Benedek Elek
Óvodában

Tisztelt Képviselő-Testület!

Mellékelten küldöm a nevelési év megkezdésével kapcsolatos tapasztalatok összefoglalóját,
valamint a 2020-2021-es nevelési évről szóló intézményvezetői Beszámolómat, és a
2021-2022-es nevelési év Munkatervét

Kérem szíves elfogadásukat.

Biatorbágy, 2021. szeptember 13                                     Hingyiné Molnár Ildikó sk.
intézményvezető



 A 2021-2022-es nevelési év indítása

Beiratkozás

A beiratkozásra rendhagyó módon, online csatornákon keresztül került sor, nélkülöznünk
kellett a családokkal való közvetlen találkozást.

A kijelölt időszakban beérkezett felvételi kérelmeken túl a nyár folyamán is érkeztek felvételi
kérelmek, mely egyensúlyban álltak a nyár folyamán más óvodába távozó gyermekek
létszámával. 2021. augusztus 31-ig 219 kisgyermek adatait vezettük be a felvételi, előjegyzési
naplóba.

Minden biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermek elhelyezésre került az óvodában.

A határozatok kiküldését követően 7 hivatalos fellebbezés érkezett. Ezek nyomán 1 új
felvételre került sor.

A felvehető létszám emelését a már korábban is magasabb létszámmal működő csoportjaink,
illetve a beiratkozás után, év közben jelentkező, óvodaköteles gyermekek elhelyezése miatt
kértük.

Az újonnan felvett gyermekek száma: 190 fő.

A gyermekek csoportba sorolása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével
megtörtént. A lehetőségekhez mérten figyelembe vettük a szülői kéréseket is az elhelyezést
illetően, de sajnos nem minden esetben tudjuk a kívánságokat teljesíteni.

Az újonnan induló kiscsoportok elhelyezése ez évben is megkívánta az ismétlő
nagycsoportosok egy részének másik tagintézménybe való átirányítását.

 
 Székhely Vadvirág Pitypang Csicsergő Meserét Összesen
Csoportok száma  4  4  3  8  6 25
Férőhely 100 95 57 188 145 585
Létszám 98 96 63 182 148 589
SNI 1(3) 0 0 1(2) 1(2) 3 (4)

Számított létszám 100 96 63 183 152 593
BTMN 4 3 1 9 2 19
Tankötelessé váló 33 33 17 51 43 178
Tanköteles korú 10 9 7 16 3 45
Diabéteszes gyermek 0 0 1 0 1 2



A tájékoztató szülői értekezletek augusztus második felében rendben lezajlottak.

Az évindításhoz szükséges adminisztrációs feladatokat (nyilatkozatok bekérése,étkezési
felületen való adatrögzítés, stb.)  az azokért felelős kollégák elvégezték.

 

 Személyi feltételek
 

Az óvodai szakmai és működtetési feladatainak és ellátására engedélyezett státuszok
száma: 109,75

Pedagógus álláshelyek  61
Intézményvezető (függetlenített)  1

Intézményvezető-helyettes
(függetlenített)

 1

Óvodapedagógus  50
Intézményvezető-helyettes/intézményegység vezető 1

Tagintézmény-vezető  
4

Gyógypedagógus  4
Intézményvezető-helyettes 1

Fejlesztőpedagógus  4
Óvodapszichológus  1

 
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely  37,5

 Dajka  25
 Pedagógiai asszisztens  8

 Óvodatitkár  2
 Gazdasági ügyintéző  0,5

 Adminisztrátor  2
 

 
 Technikai álláshely  11,25

 Konyhai kisegítő  8
 Takarító  3,25

 
 Az intézmény feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtésében a
Városgondnokság kötelékében alkalmazott 5 karbantartó kolléga is folyamatosan
közreműködik.



A nyár folyamán 3 nyugdíjba vonuló munkatársunktól búcsúztunk. Gyesről visszatérő
kollégák veszik át  feladataik ellátását.

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához adtunk be státuszbővítési kérelmet, melynek
jóváhagyása gyógypedagógiai asszisztens(ek) alkalmazását tenné lehetővé.

Tárgyi feltételek

A karbantartási munkálatok, különösen az udvarok tekintetében sajnos megint nagyon
elhúzódtak, nem készültek el az óvodák újranyitására.

A tagóvodák nyári nagytakarítása megtörtént, bár egyes műszaki munkálatok ütemezése miatt
olykor dupla munkát kellett elvégeznie a kollégáknak. Erőfeszítéseiket, hogy mindezek
mellett is tiszta és barátságos terek fogadják a kicsiket, ezúton is nagyon köszönöm!

Óvodaépületek, csoportszobák

Székhely (Legóvár) Óvoda
Köszönjük mindazoknak, akik ellátogattak az augusztus 30-án tartott óvodabemutató sétára és
személyesen győződtek meg arról, hogy méltó nevelési terekben fogadjuk a gyermekeket.
Általánosságban elmondható, hogy az óvodai nevelés feladataihoz jól illeszkedő,
korszerű, szakmai eszközökkel jól ellátott óvodában dolgozhatunk.
Kiemelkedő az épület informatikai hálózatának kialakítása, mely hatékonyságnövelést
eredményez minden adminisztratív, ügyviteli teendő elvégzésében és az intézmények közötti
kommunikációban.

A folyamatos működés közben az alábbi észrevételek kerültek megfogalmazásra:
A tornaterem túlontúl visszhangos, a gyermekcsoport zajterhelése megsokszorozódik
egy-egy foglalkozás során. Az akusztikai mérés megtörtént, a megoldás tervezőasztalon van.
Az óvoda bejárati homlokzata mögött található helyiségek (fejlesztő, logopédiai szoba,
nevelői szoba, vezetői iroda a nyári időszakban túlmelegednek. Klimaberendezés telepítését
igénylik.

A tetőtéri raktárhelyiségek szellőzése nincs megoldva. Úgy, ahogy a raktározáshoz, az
óvodai archívum és irattár megfelelő kezeléséhez szükséges eszközök(polcrendszer) is
hiányzik még. ezért az irattár átköltöztetése a nyár folyamán nem valósulhatott meg.



Vadvirág Tagóvodában
A folyosón burkolata javításra került, s néhány falszakasz tisztasági festése is megtörtént.
A gyermekmosdók csaptelepeinek, az elválasztó paravánok cseréje, felújítása is elmaradt.

Pitypang Tagóvodában
Tisztasági festésre került sor. A gumiburkolat javítására tettek kísérletet a játszótereket

karbantartó cég munkatársai.

Csicsergő Tagóvodában
Végére értünk a radiátor cseréknek.
A gyermek mosdókban tartályos rendszerűvé alakították a wc-ket, valamint a konyhai
csaptelep cseréjére is sor került.
A tavasz óta halasztott lámpatest csere még várat magára, úgy ahogy a már két éve kérések
közt szereplő wc elválasztó paravánok cseréje is. Ez utóbbi egy soros ÁNTSZ ellenőrzés
során kifogásolt tétel lehet. Sajnos az internet, és telefonvonal és a WIFI lefedettség nagyon
elavult. 4-5 éve már elkészült a költségvetés róla, azóta nem történt előrelépés a kérdésben
A csoportszobák felszerelése vegyes képet mutat. Elhasználódott, közel 20 éves szőnyegek
cseréjére lenne még szükség, és a Csibe csoportban  csak a szekrénysor egyik részét sikerült
kicserélni.

Meserét Tagóvodában
A még fennmaradt két csoportszobában is elbontásra kerültek az egérfészek burkolatok,
tárolórekeszek, új radiátorok kerültek felszerelésre a fűtőregiszterek kiváltására. A
csoportszobákban így megszűnt egy balesetforrás és tágasabb tér áll a gyermekek
rendelkezésére.
A kért tisztasági festések is megtörténtek a nyár folyamán.
Várunk viszont a kibukásgátló rácsok , illetve a szúnyogháló felszerelésére. Ez utóbbira a
gyakorta becsapódó darazsak miatt van szükség, melyből, a rendszeres és rendkívüli írtások
ellenére, szép számmal fordul elő az óvodában. Az egyre rosszabb állapotú falburkolat mögött
vernek tanyát a rovarok.
A fűtési rendszerrel kapcsolatos anomáliák sem kerültek még orvoslásra. Ezért a fejlesztői
szobában télen-nyáron megy a fűtés, a meleg ellehetetleníti a tavaszi, nyári és kora őszi
időszakban való munkálkodást a helyiségben.

Az Angeli utcai parkoló balesetveszélyes állapotában nem történt változás.

Udvarok, játszókertek

Székhely (Legóvár)Óvoda
Az első félévi használat során a következő észrevételek fogalmazódtak meg az új óvoda



udvarával, játszókertjével kapcsolatban:
Nagy siker és az esztétikum mellett jól funkcionál a játszóeszközök alatti öntött gumiburkolat.
Amennyiben a foltokban megmaradt mulcsot is sikerül más burkolatra cserélni, a
leghatékonyabban karbantartható óvodaudvar használói leszünk. Ugyanilyen örömmel
vennénk használatba a sportudvart is, de annak befejezetlen volta ezt akadályozza.
Probléma az árnyékolás hiánya az egész nap során napsütésnek kitett játszótéren, illetve az,
hogy a homokozók mellett elhelyezett csatorna lefolyók a homokozó szegély
kiemeletlensége miatt eltömődésnek vannak kitéve. A gyerekek előszeretettel vizsgálják a
villámhárítók dobozait is, melyek könnyedén engednek a kíváncsi gyermekkezeknek.

A gabionfal is okozott meglepetéseket az elmúlt időszakban. A gyerekek ugyanis
előszeretettel, és könnyedén szedegetik, “bányásszák” ki a falból a köveket, s így baleset
veszélyt hordoz magában.

A Vadvirág Tagóvodában
Azon túl, hogy gondnoki összefogással a lehetőségekhez képest rendezték a növényzetet,
érdemi munka az udvaron nem történt.

Csicsergő Tagóvoda
Nagyon örülünk az első 3 udvar műfüvesítésének. A gyerekek szeretnek rajta hemperegni,
négykézláb mászni. Télen sem lesznek sárosak és a felszálló por is jelentősen csökkent. Jó
lenne a fenti udvarrészeket is ily módon esztétikussá és egészségesebbé tenni.

Pitypang Tagóvoda
A tavasszal kivágott beteg fák helyére árnyékoló telepítését kértük. Ez a nevelési év
lezárásáig nem történt meg, bár úgy tudjuk a munkálatok megrendelésre kerültek.

Meserét Tagóvoda
A nyár folyamán felújításra kerültek a játszóeszközök, homokozók, amelyek egyben új
takaró-árnyékoló megoldást kaptak. Használatuk egyszerű és praktikus, árnyékoló funkciója
is megfelelő.
Sajnáljuk, hogy a Legóvár Óvoda udvarából kimentett és felújított hinta telepítése még nem
valósult meg idén.
Ami gondot okoz az a vízelvezetés, illetve annak hiánya, mint az a tavaszi bejárás során is
megállapításra került. Nagy esőzésekkor a szomszédos telkekre mossa át a talajt a lezúduló
víztömeg.

Biatorbágy, 2021. szeptember 13.

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető



 

I.  A Biai Református Általános Iskola beszámolója a 2021-
22-es tanévkezdés tapasztalatairól 

 

Az idei tanév előkészítése az eddigi legnehezebb feladatnak bizonyult. A nyári 
időszakban ismét nem sikerült olyan teljesállású pedagógusokat találni, akikkel 
hosszútávon építkezni tudnánk. A minőségi óraadók némileg gyógyírt jelentenek, 
hiszen szakmailag erősödött az iskolánk, de a szervezési feladatok, helyzetek tovább 
nehezedtek. Az iskola idei tanévében az igazgató, a helyettes és a 3 munkaközösség-
vezető közül 4-en osztályfőnökök, egyikük pedig 10 túlórával rendelkezik. Az angol, 
testnevelés, fizika, kémia, informatika, néptánc, ének-zene területeken óraadókkal 
tudjuk elindítani a tanévet. A tanévet 216 tanulóval kezdjük annak köszönhetően , hogy 
2 db 1. osztály indult összesen 38 diákkal. 

A tereink nőttek, 3 csoportbontásos teremben tudjuk az angolt , magyart bontani, 
valamint a kicsik a volt óvodaudvarban is tudnak majd játszani a szünetekben. 

Nagy problémát jelentett a bútorok beszerzése, mert kevés cég tud most határidőre 
teljesíteni. A Biatorbágyi Általános Iskola azonban a segítségünkre sietett, így kaptunk 
elegendő széket és padot a tanév elkezdéséhez, amíg meg nem érkeznek a sajátok 
október elején. 

Az év elkezdése előtt nyáron  jött a jelzés az orvosi szoba helyének változtatása miatt, 
amelyet folyamatosan egyeztettünk a védőnővel és a Czuczor Iskola vezetőivel. Az 
elmúlt héten sikerült a terem kipakolása és a kifestése, hamarosan az ÁNTSZ illetékes 
szakembereivel egyeztetünk a szoba engedélyeztetéséről. 

Nagy örömöt jelentett a tantestületnek immár a hagyományosan augusztusban sorra 
kerülő közösségépítő kirándulás. Idén Litéren tekintettük meg az ottani református 
iskola fejlődését, szakmai oldalát, majd a Balaton partján készültünk lélekben a 
gyerekek fogadására. 

Az idei tanév egyik legnagyobb feladata az óvoda engedélyeztetése, összevont 
intézménnyé alakítása lesz, amelyet idén októberben kezdünk majd előkészíteni 2 
szakember segítségével. Nagyon bízunk benne, hogy az előkészületek után megfelelő 
lelkiségű és szakértelemmel rendelkező pedagógusokkal, dajkákkal tudjuk a nevelési 
évet kezdeni 2022 szeptemberében. 

 

 

Biatorbágy, 2021. 09. 13.    Horgos Vilmos igazgató 



Biatorbágyi Általános Iskola és 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

  2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.  igazgato@iskola.biatorbagy.hu 
   tel: +3623310168 mobil: +36306508076  https://iskola.biatorbagy.hu/ 

 
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 tantermeket a karbantartók kifestették, a tankerület 
csak a festéket fedezte.  

Egyéb fejlesztésre, karbantartásra nem volt lehetőség! 

Folyamatos gond a parkolóhelyek hiánya. A Szentháromság téri épületben 27 tanulócsoport jár, 
mellettünk a bölcsőde. Egyre több parkolóhelyre van szükség. Átadásra került a Rákóczi utcában 
több parkolóhely. Ezeket többségében az ott lakók használják.  

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 tánccsoportjai. Csak a testnevelés órák száma 135 hetente. A 
tornaterembe egy-egy osztály átlag heti 1-szer alkalommal jut be. Marad jó idő esetén az 
iskolaudvar, az új sportpálya, Kolozsvári pálya. A sportpálya sokat segített, de borzasztóan hiányzik 
az évekkel ezelőtt megígért sportcsarnok. A tanév többségében (októbertől áprilisig a kinti 
testnevelés az időjárás miatt nem megoldható). Nagy könnyebbség a műfüves pálya, de ezen is 3 
iskola osztozik. Felsős tanulóink lejárnak a Szily kastély tornatermébe, ezzel rontva az ottani 
gyerekek tornaterembe jutását. A tűzoltó szertárból kialakított kis terem egészségtelen, 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. 

A Szily-kastély épületében a gondnok a rendelkezésre álló festékkel a tantermek egy részét 
kifestette, a folyosók összekoszolódott részét úgyszintén.  

Az első udvar világítását az Érdi Tankerület finanszírozásával, valamint a szerelésben segítséget 
nyújtó villanyszerelő szülővel sikerült megoldani. 

Folyamatos probléma az épület keleti szárnya hátsó falának az ázása. Eső esetén ez olyan szintű, 
hogy az ablakokon keresztül a termekbe is befolyik a víz. A problémát többször jeleztük, 
elhárítására emelőkosaras autóra lenne szükség, mert az ok az ereszcsatorna eldugulása, ami 
viszont nagyon magasan van. Természetesen igyekeztünk árajánlatot kérni több cégtől is, de nem 
hajlandóak kijönni az elvégzendő munka felmérésre, mert ez elmondásaik szerint nem kifizetődő 
időveszteség. Ez a gond még megoldásra vár… 

mailto:igazgato@iskola.biatorbagy.hu
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Szintén gyakori probléma a Szily-kastély tűzvédelmi berendezése. Gyakran riaszt vaktában – 

volt, hogy egyetlen napon 11-szer. Szükség lenne a rendszer átfogó szoftveres és hardveres 
átvizsgálására.  

A Szentháromság téri épület termeiben heti 24 művészeti iskolai délutánt kell elhelyezni. Ebben 
az épületben csak felső tagozatosok vannak, 6. és 7. órában végeznek. Van 3 tanulószobás 
csoportunk is. A zenetanárok érthetően szeretnék az órákat minél korábban kezdeni, a kettő között 
meg kellene oldani a takarítást is. Mindkét intézmény rugalmasan áll a feladathoz, próbáljuk a 
legjobbat kihozni a helyzetből. 

Az udvaraink is zsúfoltak. Az összes tanulónk szünetekben a tornaterem előtti udvaron 
tartózkodik.  Eső után az udvar helyzete elviselhetetlen, rossz a vízelvezetés, hatalmas 
pocsolyákban hosszú ideig megáll a víz.  

Augusztusban a református iskolának átadott óvoda konténerek megközelítése borzolta a 
kedélyeket. Ilyen esetben az előzetes egyeztetést indokoltnak tartjuk. 

Legtöbb gondunk az iskolaépületből és a kényszerű együttélésből ered. Mindenkinek köszönjük, 
aki segítő szándékkal, rugalmasan kezeli a helyzetet. Mi is mindenben próbálunk segíteni – a 
lehetőségeinkhez képest. 

A 2. héten kiderült, hogy a kézilabda kapu az új pályán életveszélyes. Leszedettük a 
karbantartókkal. Sajnos hét végén ellenőrizetlenül használják a pályát fiatalok, sokszor szülő 
nélkül. Valószínűleg ők tették vissza a kaput, rögzítés nélkül. Baleset is történhetett volna, akár 
velük, akár a gyanútlan iskolásokkal, akik hihették, hogy meg lett javítva. 

Folyamatosan küzdünk takarító hiánnyal. Ezért a fizetésért, külön juttatások, nélkül nehéz 
dolgozót találni. Talán egy takarító cég alkalmazásával javíthatnánk a helyzeten. Ugyanez a helyzet 
a pedagógusokkal. Indokoltnak tartjuk a szolgálati lakások és/vagy szolgálati férőhelyek 
kialakítását. Amelyik iskola így tud álláshirdetést feladni, ott nincs pedagógus hiány. Néhány éven 
belül nagyon komoly tanárhiány lesz nálunk is, elsősorban nyugdíjazások miatt.  

Ezt a tanévet sem volt könnyű megszervezni. 51 teljes és 9 részmunkaidős (ebből kettő 
nyugdíjas) pedagógussal és pedagógiai asszisztenssel tudtuk a feladatot ellátni. 

Nehézségeink ellenére bizakodóak vagyunk, tanulóink számára motivált környezetet igyekszünk 
kialakítani.  Az előző tanévben rengeteg továbbképzésen vettünk részt, részben a köznevelési 
pályázatnak köszönhetően.   

Nagy lendülettel, tervekkel kezdtük meg a 2021/22-es tanévet. 

 

Kelt, Biatorbágy 2021. 09. 10.                                                                Czifra Zsuzsanna 

     intézményvezető 
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Beszámoló a 2021/22-es tanév tanévindítás tapasztalatairól  

Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 

Iskolánk a 2020/21-es tanévet a következő személyi feltételekkel kezdte meg: 

Tanulói létszám: 

2020.szeptember 1. Tanulói létszámok/fő 

1. osztály 24 

2. osztály 25 

3. osztály 27 

4. osztály 21 

5. osztály 19 

6. osztály 26 

7. osztály 23 

8. osztály 16 

Összesen: 181 

Tantestület tagjai 

27 fő pedagógus 

1 fő gazdasági igazgató 

1 fő iskolatitkár 

1 fő gyógypedagógus, logopédus 



  

1 fő gyógytestnevelő 

 
A tanévet az előző tanév tapasztalatai és eredményei reflektív elemzésével kezdtük, ezek 
tükrében készültünk az új tanévre. 

Az oktató-nevelő munka tervezésében az aktuális járványügyi kormányzati intézkedések, a 
helyi adottságok figyelembevétele volt az elsődleges szempont. 

Járványügyi óvintézkedések az intézményben: 

- intézményi eljárásrend kialakítása az EMMI rendelet alapján 

- takarítás hatékony megszervezése, a takarítószemélyzet létszámbővítése fenntartói 
forrásból 

- tanulók, szülők sokoldalú és naprakész tájékoztatásának megszervezése az aktuális 
iskolai járványügyi helyzetről 

- a 12.éven felüli tanulók oltási kampányáról a szülők tájékoztatása majd az oltás 
megszervezése sikeresen lezajlott 

- iskolánk területén helyezkedik el minhárom iskola orvosi szobája ennek következtében 
biatorbágyi oltópont lettünk. Nagyobb fennakadások nélkül lezajlott az oltási kampány. 

- kezdeményeztük és folyamatban van az orvosi szoba áthelyezése a konténer épületből 
a három iskola és az önkormányzat bevonásával.  

- Helyi infrastrukturális adottságok figyelembevétele: 

Közös használatú terek: 

- az önkormányzat, református iskola és iskolánk közösségének támogatásával 
kialakított új udvar közös használatának rendjének kialakítása 

- étkező használatának, étkezési időpontok sávos rendjének kialakítása 
- tornaterem és tükörterem beosztása a 3 intézmény között 
- a műfüves pálya használatára vonatkozó egyeztetés során sikerült mindhárom félnek 

megfelelő használati rendet kialakítanunk 
- a takarítás és a gondnoki feladatkörök, munkaköri keretek megbeszélés és rögzítése  
- tűz és balesetvédelmi oktatás megszervezése lebonyolítása 
- a pedagógusok csapatépítő programon vettek részt a tanév elején pályázati 

támogatással, mely elősegítette az új kollégák beilleszkedését egymás megismerését  

 
Oktatásszervezés 



  

Az előző év digitális tanulásszervezésére vonatkozó tapasztalatokat elemezve készültünk a 
2021/22-es tanévre. 

Az esetleges digitális oktatásra átállás tárgyi és személyi feltételei adottak. A reflektív áttekintés 
alapján elmondhatjuk, hogy az intézmény nagyon hatékonyan és szervezetten tudta teljesíteni 
a pedagógiai programban, a kerettantervekben szereplő elvárásokat a digitális átállás idején.  A 
Teams rendszeren keresztül történő digitális tanítás és az online órarend bevezetése a felső 
tagozaton összeszedett és a tanulókat támogató tanulási környezetet biztosított. Ebben a már 
biztonságot nyújtó tanulási környezetben az óraszámok emelése és a tanórák hosszának 
növelése mellett döntöttünk az esetleges digitális tanrend idején a felső tagozaton, valamint 
több online tanóra szervezését az alsó tagozaton. 

Iskolánkban az elmúlt két tanévben a felső tagozaton kialakítottuk az otthon tanulás 
támogatását, a hiányzó tanulóknak lehetőségük van a Teams rendszeren keresztül 
bekapcsolódni az órába, egyre több alsós pedagógus is él ezzel a lehetőséggel. A tantermek 
felszerelése a megfelelő digitális eszközökkel folyamatos. Célunk olyan tanterem kialakítása, 
ahol a jelenlévő és otthonról csatlakozó tanulók egyaránt bevonhatók a közös munkába. 

A rendezvénytervünket kialakítottuk, az együttműködő partnereinkkel az egyeztetések 
megtörténtek, mindezek mellett igyekszünk rugalmasan, az aktuális helyi és kormányzati 
intézkedéseknek megfelelni, az iskolában folyó tanulás-tanítási folyamatok a mellett a 
közösségi szempontokat is figyelembe venni. 

Gál Edit 

Igazgató 

Kelt: Biatorbágy,  2021. 09. 03. 
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Tanévkezdéssel kapcsolatos, tapasztalatok, információk 

2021. szeptember 

 

Intézményünk életében 2019. szeptember 1-től jelentős változást hozott a fenntartóváltás. 

A modelváltás eredményeként átláthatóbbá, tervezhetőbbé váltak az intézményben zajló 

folyamatok. Ennek pozitív hatásait  érzékeljük a napi adminisztratív és pedagógiai feladatok 

elvégzése során is.  

 

Az elmúlt két tanév tapasztalatait alapul véve nyugodt körülmények között kezdődött meg a 

2021-22-es tanév. 

A tavaszi, nyári időszakban az intézmény minden dolgozója felvette mindkét koronavírus elleni 

védőoltását. 

A járványügyi készenlét idejére intézményünkben a tanulókra, a szülőkre, az intézmény 

dolgozóira vonatkozó eljárásrendet dolgoztunk ki, bízva abban, hogy a járványmegelőző 

előírások betartásával, (maszk használata, kézfertőtlenítés, rendszeres kézmosás, 

papírzsebkendő használata …stb.) folyamatos ellenőrzésével biztosítani tudjuk a jelenléti 

oktatás minél hosszabb ideig történő fenntatását. 

 

Tanulói adatok: 

A 2021/22-es tanévben érkező első osztályosok száma (74 fő)  26 fővel meghaladja a nyolcadik 

osztályból ( 48 fő) elballagó diákok számát.  

Az idei tanévben 17 tanulócsoportban 444 tanulót oktatunk.  

A tanulócsoportok átlaglétszáma 26 fő. 

 

Személyi feltételek 

Pedagógus státusz 42  (betöltve: 38 fővel + 1 fő óraadó ) + 3 fő nyugdíjas pedagógus) 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) státusz: 4 fővel betöltve 

Technikai státusz: 8  (5 fővel betöltve) 
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Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége: 

- Egyetemi végzettséggel rendelkezik 14 fő 
- Főiskolai végzettséggel rendelkezik  25 fő 

Ebből: 
- Szakvizsgával rendelkezik: 9 fő 
- Gyakornok: 3 fő 
- Német nemzetiségi végzettséggel rendelkezik 12 fő 

Az intézmény szakos ellátottsága 100%-os. 

A tantestület tagjai közül 2 fő folytatja / fejezi be, és 1 fő kezdi meg tanulmányait, s szerez 

további szakképesítést a 2021-22-es tanévben Biatorbágy Város Önkormányzatának 

támogatásával. Köszönjük! 

Infrastrukturális háttér: 

A magas osztálylétszámokat, valamint a csoportbontások számát tekintve az intézményben 

továbbra is szűkös körülmények állnak rendelkezésre. Német és angol nyelvórák bontására, 

továbbá matematika és technika csoportbontásokra, valamint a hit-és erkölcstan órák 

megtartására is használt helyiségek: a tankonyha, az  ebédlő, a nyelvi terem, folyosók, a 

könyvtár, 1 db konténer tanterem, valamint a tornatermi órák idejére felszabaduló tantermek.  

A szabvány alatti tornateremben a testnevelés órák egyharmadát tudjuk megtartani, így jó idő 

esetén az udvar és a sportpálya nyújt lehetőséget az órák megtartására. Rossz idő esetén  444 

tanuló napi testedzését kell megoldani a főépület folyosóin. 

A Ritsmann iskola “Oktatási funkciókkal történő bővítésével, a konténer tantermek 

kiváltásával” a sportcsarnok megvalósításával kapcsolatos kiviteli tervek augusztus elején 

elkészültek és a döntéshozók elé kerültek.  A beruházás finanszírozásával kapcsolatban 

megkezdődtek az egyeztetések. 

A tanulási-, sportolási- és munkakörnyezet fejlesztése továbbra is kiemelt feladat.   

 

Tárgyi feltételek: 

Az elmúlt tanévben megkezdett jelentős informatikai/digitális eszközbeszerzés az idei 

tanévben folytatódott. Ennek eredményeként az új NAT szerint induló 5. és 6. évfolyamos 

(117 fő) tanulók digitális kijelzőkkel, laptopokkal felszerelt okos tantermekben kezdhették 

meg a 2021/22-es tanévet.  

Ez az eszközellátottság, felszereltség lehetőséget nyújt a NAT előírásainak megfelelően az 

új módszertani eljárások tanítási órán történő alkalmazására, mint a 

 a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása, 

 az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés (ennek megjelenési gyakorisága 

sokszorosára nőtt a Nat-ban), 

 az egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítása, 
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 a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, amelyben az eddiginél nagyobb hangsúlyt 

kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások, 

 multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások szervezése, amelyek megvalósításakor a 

tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával 

ismerkednek meg. 

 

A tanév fő feladatainak megvalósításához, mint a  

Minőség – Hatékonyság – Eredményesség – Igényesség, 

továbbra is elengedhetetlen a tárgyi feltételek biztosítása, a digitális eszközpark folyamatos 

bővítése, fejlesztése. 

 

Nyári karbantartás, fejlesztések, eszközbeszerzések 

- 1.osztályos termek festése, linóleum csere, új bútorok, függöny 

- Ebédlői székek cseréje  

- 14 db belső ajtó cseréje ( tokkal, zárral, küszöbbel) 

- Folyosói asztalok, székek cseréje 

- mosógép beszerzése ( függönyök, terítők tisztításához ) 

- mikrohullámú sütő beszerzése (ételérzékeny tanulók otthonról hozott ebédjének 

melegítéséhez) 

- 1 db digitális tábla/kijelző 

- 1 db mobil digitális tábla/ kijelző álvánnyal 

- 58 db laptop (új NAT-tal tanuló osztályoknak) 

 

Biatorbágy 2021. szeptember 8. 

 

                                                                                             Rack Ferencné sk. 

                                                                                                   igazgató 
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