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Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól 
 
 

A 2020/2021-es tanév/nevelési év indítására jelentős hatással volt a jelenlegi 

járványügyi helyzet. Az intézmények felkészültek a pandémia okozta kihívásokra, de 

a megfelelő személyes kontaktus hiánya mindenhol érezhető volt. Az EMMI ajánlása 

alapján elkészültek a járványügyi készenlét idejére vonatkozó intézkedési tervek. 

A Viabusz szeptember 1-jétől ismét menetrend szerint közlekedik, mely 

nagymértékben segítette a tanévkezdés zökkenőmentes indulását, csökkentve az 

iskolai intézmények környékén kialakult reggeli tumultust. A Sándor-Metternich 

kastély környezetében elkészült parkolóhelyek szintén nagyban megkönnyítették a 

közelben található oktatási-nevelési intézményekbe érkezők parkolását. 

 

A beszámolók jelen tájékoztató mellékleteit képezik. 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 11. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

/2020. (IX. 28.) határozata  

Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól  
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tanévkezdés tapasztalatairól szóló beszámolót és az abban foglaltakat elfogadja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: bizottsági elnök  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 



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/ 

 
 

Beszámoló 2020/2021 tanévkezdésről  

 

Közel 5 hónap távollét után kezdtük meg újra a hagyományos iskolai oktatást.  Majdnem fél év után lett 
újra gyerekzsivajtól hangos az iskola.  

Nem teljesen hagyományos ez az évkezdés. A tanév előkészítése sem a szokásoknak megfelelően történt. 
Munkánkra rányomta bélyegét a járványhelyzet. Az iskolai felszereléseken kívül nagy mennyiségben 
kellett fertőtlenítő szereket is beszerezni, át kellett szervezni az életünket.  

A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola teljes alsó tagozata (14 
osztály, 306 fő) a Szily kastély osztálytermeiben van elhelyezve. Intézményünk vonzerejét növelte a két 
tanítási nyelvű program, így iskolánk négy első osztályt indíthatott. A termek kihasználtsága a maximumon 
van. 

A járványhelyzetre való tekintettel az évnyitó ünnepséget szabadtérben és csak az 1., 5., 8. évfolyam 
részvételével tartottuk meg.  Az ünnepségen használt padokat, székeket fertőtlenítettük, a jelenlévők 
figyelmét felhívtuk az egészségvédelmi szabályok betartására.  

További intézkedések hoztunk, korlátoztuk a szülők iskola területére való belépését, ez alól csak az első 
hét volt kivétel, melynek során a szülők a megfelelő épületszárnyig kísérhették az elsősöket. Innen az 
osztálytanítók kísérték a gyerekeket a termekbe. A délutáni távozást a zsúfoltság elkerülése érdekében 
három idősávra osztottuk be. (14.00., 15.30. 16.00) Délutáni ügyeletet biztosítunk 17 óráig. 

A kapunál rendszeres kézfertőtlenítést és testhőmérséklet mérést végzünk.  

A szülői értekezleteteket a személyes megjelenés helyett a 6-8. évfolyamon online tartottunk. 

Különös figyelmet fordítunk a takarításra és a fertőtlenítésre is. A csoportbontások után fertőtlenítjük a 
tanulói asztalokat, informatika óra után a billentyűzetet is, testnevelés óra után a sportszereket. 

Az ebédeltetés miatt – hogy ne keveredjenek a többi iskola tanulóival diákjaink - változtattunk a 
csengetési renden, ezért vannak 40 perces tanítási órák is. Az alsó tagozaton az ebédeltetést 20 perces 
idősávokba osztottuk be. Az osztályok elkülönítve ebédelnek, a váltásoknál nincs átfedés, így biztosítható 
a járványügyi protokoll betartása. 

A közösségi terekben kötelezővé tettük a maszk használatát. Mindenkinek nagy nehézséget jelent, hogy 
egy épületben van elhelyezve 3 iskola. Eddig is mindhárom iskola megtett mindent az együttélés 
megkönnyítésére, ebben a speciális helyzetben különösen fontos az együttműködés. 

Köszönjük az Önkormányzat segítségét, hogy minden dolgozónk részt vehetett a Covid19 szűrésen és 
megnyugtató negatív tesztekkel kezdhettük meg az oktatást. 

Az alsóban a nyár folyamán az iskolagondnok részben kimeszelte, lefestette a tantermek egy részét, a 
folyosókat és a kültéri bútorokat. Két osztályteremben és a régi tűzoltószertárban működő tornateremben 
teljes festés történt.  

Az udvar gondozott. A játékok karbantartva, újrafestve, felújítva várták a diákokat.  
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A SZily épület keleti szárnyának külső fala erősen mállik, ereszcsatornája eldugult. Ennek következtében a 
víz átbukik a csatornán és az épület falán folyik le, gyakran az ablakokon át az osztálytermekbe is. Ennek 
megoldása speciális emelőkosaras autót igényel, mert az említett épületrész magasan van. (több mint 10 
m.) A nyugati szárny külső fala a mellette folyó építkezés miatt megrepedezett, a vakolat több helyen 
lehullott. A felsorolt problémákat jeleztem a Biatorbágyi Önkormányzat felé. Az általuk kiküldött személy 
állapotfelmérést végzett. 

Az alsóban két konténerben működő osztálytermünk van. Ebből az egyik gyakran beázik. Ezt a problémát 
is jeleztem, a megfelelő szakemberek elvégezték a hibaelhárítást. 

Többször jeleztük, hogy szükség lenne pedagógus szolgálati lakásra – vagy férőhelyre - a településen, négy 
iskolának válna előnyére. Ebben a tanévben 2 tanítót veszítettünk el, mert nem tudtunk lakhatást ígérni. A 
helyi álbérlet árakat pedig egy pedagógus nem tudja megfizetni. 

Továbbra is problémás a testnevelés órák megtartása. A sportcsarnok építése késik.  A meglévő kicsi 
tornateremben kell elhelyezni 140 db testnevelés órát.  Tavasszal átadásra került a sportpályánk, nagy 
reményekkel vártuk. Korán örültünk, hogy ez valamelyest enyhít a testnevelők terhein. Ugyanis az EMMI 
kiadta, hogy testnevelés órákat csak a szabadban tarhatunk. Tehát a 140 órát ezen a pályán kell 
elhelyeznünk! 

A Szentháromság téri épület megközelíthetősége sokat javult. 50 új parkolóhely létesült az intézmény 
közelében. Így aki akar, már kulturáltan tud parkolni. A mi iskolánkban nem jelent gondot a szülők 
fegyelmezetlensége. Az épületbe járó felső tagozatosaink többségében a Viabuszt, illetve a Volán buszt 
használják.  

A magunk részéről mindent megteszünk a tanév biztonságos és eredményes megvalósítása érdekében. 

Biatorbágy, 2020. 09. 11. 

 

         Czifra Zsuzsanna 

         intézményvezető 
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Képviselő-testület 

Tarjáni István  

polgármester 

 

Oktatási és Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

 

Varga László 

elnök 

 

részére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2020-2021-es nevelési év indulásáról a Biatorbágyi Benedek Elek 

Óvodában 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

 

Mellékleten küldöm a 2020-21-es nevelési év megkezdésével kapcsolatos tapasztalatok 

összefoglalóját, valamint a 2019-20-as nevelési évről szóló intézményvezetői beszámolómat. 

 

 

Kérem szíves elfogadásukat. 

 

 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 21.                                     Hingyiné Molnár Ildikó sk. 

                                                                                                 intézményvezető 

   



A 2020-2021-es nevelési év indítása 

 

 

A 2020-2021-es nevelési év előkészítésére és indulására is rányomta a bélyegét a koronavírus 

járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet, s az azt követő járványügyi készültségben töltött 

hónapok. 

 

Beiratkozás 

 

A beiratkozásra is rendhagyó módon, online csatornákon keresztül került sor, nélkülöznünk 

kellett a családokkal való közvetlen találkozást.  

A kijelölt időszakban beérkezett felvételi kérelmeken túl a nyár és szeptember első napjaiban 

még 6 elhelyezési kérelem érkezett, mely egyensúlyban állta a nyár folyamán más óvodába 

távozó gyermekek létszámával.  

Minden biatorbágyi illetőségű óvodaköteles gyermek elhelyezésre került az óvodában. 

A határozatok kiküldését követően 13 hivatalos fellebbezés érkezett.  Ezek nyomán 11 új 

felvételre került sor az óvodába, 2 gyermeket a bölcsőde vett fel. 

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: 189 fő.  

 

A tagóvodák létszáma  
2020. szeptember 1-én 

 

 

 Vadvirág Pitypang Csicsergő Meserét Legóvár Összesen 

Csoportok száma 4 3 8 6 4 25 

Férőhely 95 57 188 145 96 581 

Létszám  99 64 190 151 92 596 

SNI 1 1 1 0 2 5 

Számított létszám 100 65 191 151 96 603 

Tanköteles (1 évre maradó) 13 3 30 13 14 73  

236 
Tankötelessé váló 25 22 52 40 24 163 

 

A férőhelyek kihasználtsága óvoda szinten jelenleg a 103 % - ot éri el. 

Az újonnan induló csoportok, valamint a középső és nagycsoportok létszáma eléri és 

meghaladja a 100%-os feltöltöttséget.  

 

Az ismétlő nagycsoportok (óriás csoport) létszáma a törvényi átlag (20 fő) körül mozog . Ebben 

a korosztályban kevesebb az új jelentkező, összesített számuk viszont nem teszi lehetővé az 



egy-egy óvodába való összevonást. Erre csak tagóvodán belül van lehetőség, ha párhuzamosan 

több csoport egy korosztállyal működik. 

 

Számítanunk kell rá, hogy nevelési év közben is folyamatosan érkeznek a településre beköltöző, 

tartózkodási helyet létesítő családok, akik gyermekeit az óvodába fel kell venni. Az 

ingatlanfejlesztések nyomán a Szarvasugrásra és a Tóparkba költöző családok újonnan 

jelentkező igényeivel számolhatunk.  

Az életkori eloszlásuk nem jósolható. 

 

 

 

A járványügyi készültséghez kapcsolódó intézkedések 

 

Az óvodák nyári zárását követő újra nyitást megelőzően minden dolgozónk részt vett Covid -

szűrésen. Eredményei alapján augusztus végén minden munkatársunk munkába állhatott.  

 

Az óvodákat fertőtlenítettük, a nagytakarításban az Örökmozgó Alapítvány által az óvodának 

vásárolt takarítógép is nagy segítséget jelentett. 

 

A Városgondnokság közreműködésével feltöltöttük a kézfertőtlenítő és tisztítószer 

készleteinket, a takarításhoz szükséges fertőtlenítőket is beszereztük. Ehhez kaptunk 

kiegészítést központi forrásból is. Köszönjük az intézményekhez eljuttatott érintésmentes 

kézfertőtlenítő adagolókat. Itt kell megjegyeznem, hogy jelentős áremelkedést tapasztaltunk 

ezen anyagok tekintetében. 

 

Minden tagóvoda számára vásároltunk és kaptunk egyszerhasználatos maszkokat, a 

logopédusok számára plexi pajzsokat, illetve beszereztünk érintésmentes hőmérőket, a 

felnőtt szociális helyiségekbe papírtörlő adagoló egységet is. 

 

Az óvoda gyermekorvosainak közreműködésével kidolgoztuk és minden érintettel 

ismertettük az óvodalátogatás higiéniai szabályait, valamint a biztonságos működés 

biztosításának különböző munkakörökben elvégzendő teendőit. 

 

Az életbe lépő központi utasítások alapján naprakész tájékoztatással szolgálunk a 

családok és a fenntartó felé egyaránt. 

 

További segítséget és hatékonyságnövelést jelentene, ha az intézményegységeink 

rendelkeznének ipari befogadóképességű mosó és szárító gépekkel, tekintve, hogy a 

járványügyi készültség idején minden nap cserére kerülnek a gyermekek törölközői és az egyéb 

használatban lévő textíliák is. (Lsd. BBEO Eljárási rendje járványügyi készültség idejére) 



Működési feltételek 

 

Személyi feltételrendszer 

 

Pedagógusok 

A kapacitásbővítéssel létrejövő, valamint az egyéb okból megüresedő álláshelyeket betöltöttük.  

Munkaerő átszervezéssel és a tartós távollét okán (gyes, betegség) eddig belső helyettesítéssel 

ellátott feladatokra határozott idejű kinevezéssel új munkatársakat alkalmaztunk. Így minden 

újonnan induló csoporthoz is rendelkezésre állnak a megfelelő személyi feltételek. 

 

A Pitypang Tagóvoda mindhárom csoportja ettől az évtől nemzetiségi nevelést lát el. A 

feladatkiterjesztést a csoportszervezés életkori homogenizálása is indokolta.  

Mivel a határozott időre szóló nemzetiségi óvodapedagógus álláshelyre nem volt jelentkező, a 

kiscsoport német nyelvi nevelésébe a másik két csoport nemzetiségi óvodapedagógusai 

kapcsolódnak be. A 2021-2022-es nevelési évre visszavárjuk a harmadik nemzetiségi 

óvodapedagógusunkat, aki jelenleg GYES-en van. 

 

75%-ban megvalósítható az intézményvezető-helyettesek csoportfüggetlenített munkavégzése 

is az óvodában, mely a ránk váró nagy számú minősítési és önértékelési eljárásban nagyobb 

hatékonyságot tesz lehetővé. 

 

Pedagógiai munkát segítő munkakörök (Pedagógiai asszisztensek, dajkák, adminisztratív 

munkatársak) 

 

Ezen feladatok ellátásához engedélyezett álláshelyek mind betöltöttek. 

 

A 2020-as költségvetés készítésekor az intézményvezető részéről beadott státusbővítési 

kérelmek a pandémia miatt nem kerültek a képviselő-testület általi tárgyalásra.  

Emlékeztetőül: 

1 fő adminisztrátor 

4 fő gyógypedagógiai/pedagógiai asszisztens 

alkalmazására kértünk hozzájárulást a képviselő –testülettől. 

 

 

Technikai dolgozók 

 

Konyhai kisegítői és takarítói státusaink betöltöttek. 

 

Az új óvodaépület birtokba vételekor (2020. december 1.) kérjük engedélyezni 1 fő 

takarító munkatárs alkalmazását. 

  



Tárgyi feltételrendszer  

 

Felújítási, karbantartási munkálatok 

 

A járvány miatti korlátozások nagyban akadályozták az esedékes munkálatok megszervezését. 

Ésszerű és célszerű lett volna kihasználni a tavaszi intézménybezárások időszakát egyes 

felújítási és karbantartási feladatok elvégzésére, ám úgy tapasztaltuk, hogy erre sem a városi 

apparátus nem volt felkészülve, sem a vállalkozóknak nem volt kapacitásuk.  

Így ismét nagyon sok munka húzódott át augusztus második felére, sőt a nevelési év indulását 

követő hetekre. 

Nem tudjuk elfogadni, hogy a gyermekek folyamatos jelenlétében végeznek el munkálatokat, 

amelyek miatt lecsökken a gyermekek mozgástere, akadályoztatott a pedagógiai munka 

maradéktalan elvégzése! 

 

 

Óvodaépületek, csoportszobák 

 

 A Pitypang Tagóvodában a tisztasági festéssel érintett terek elkészültek.  

Sajnos a kért nyílászáró cserék nem valósultak meg.  

 

 A Csicsergő Tagóvodában tisztasági festés megtörtént. 

A tornaterem falvizesedésének megszüntetésére megtett lépésekért rendkívül hálásak 

vagyunk. Bízunk benne, hogy tartós eredményt hoz a felújítás. 

 

 A Meserét Tagóvodában  a tisztasági festések megtörténtek. 

A nyílászárók javítása e hónapban valósult meg. 

Hiányoljuk a csúszásgátló lépcsőszegélyek javítását. 

Nagy szükség lenne az előtérből leválasztott többcélú helyiség létrehozására, 

különösen most, hogy még egy csoport került ideiglenes elhelyezésre a szükség 

csoportszobában.  

 

 A Vadvirág Tagóvoda 

      Az épületen belül tisztasági festés történt a tornateremben, fejlesztői szobában, titkárságon,   

      folyosón. 

      A fejlesztői szoba feletti sérült tetőcserepek is cserére kerültek 

 

 A Legóvár Tagóvodában az óvoda várt költözése miatt nem került sor nagyobb 

munkálatokra. 

A Meserét Tagóvodába elhelyezett, új csoportjuk elhelyezésére szolgáló konténer telepítése 

késedelmet szenvedett.  

Szeptember 4-én (pénteken) érkeztek meg és kerültek összeszerelésre a fő elemek,  5-én 

(szombaton) építették ki a csatlakozó nyaktagot és kötötték a konténert az elektromos 



hálózatra. Ezt követően kezdődhetett meg a csoportszoba berendezése, mely 6-án 

(vasárnap) került befejezésre.  

 

A berendezésben a Legóvár óvoda dolgozói mellett a Meserét Tagóvoda 

karbantartója, valamint a Városgondnokság munkatársai vettek részt. 

  

Ez úton is köszönjük Molnár János csapatának a tettre kész segítségüket, mellyel 

előmozdították, hogy szeptember 7-én fogadhattuk a Legóvár Tagóvoda újonnan 

induló kiscsoportjába felvett gyermekeket. 

 

Az elvégzett karbantartási, felújítási munkákat köszönjük szépen az abban közreműködő 

szakembereknek.   

 

Csoportszobáink felszerelése egyre inkább megújul az elmúlt évek tervezett fejlesztései 

nyomán. Ám a pandémia e folyamatot is megállásra kényszerítette. 

A kötelező eszközök beszerzését, az e célra elkülönített költségvetési keretből ütemezetten 

folytattuk tovább a tagintézményekben, ám a járvány beköszöntével a nagyobb cserékre nem 

kerülhetett sor. 

 

Jelenleg a  legnagyobb és folyamatos feladat az új óvodaépület építéséhez kapcsolódó 

egyeztetések nyomon követése, és az új csoportszoba berendezéséhez kapcsolódó 

eszközbeszerzések ütemezése, koordinálása. 

 

 

Udvarok, játszókertek 

 

Ismétlésbe bocsátkozva azon tapasztalatról számolhatok be, hogy a feladatok mennyiségéhez 

és a teendők nagyságához képest az intézményi játszóeszközök felügyeletével és 

karbantartásával megbízott vállalkozás kapacitásai nem elegendőek ahhoz, hogy a 

munkálatok időben elkészüljenek. Bár a kivitelező hozzáállása nagyon pozitív, de nem 

tartható, hogy félbehagyott munkálatokat kelljen kerülgetni a gyerekekkel az óvodák nyári 

zárását követően is. Azon túl, hogy balesetveszélyt rejt magában, nem közvetít pozitív üzenetet 

a szülők felé sem, ha feltúrt udvarok fogadják gyermekeiket a biztonságos játszókertek helyett. 

 

 A Vadvirág Tagóvodában  

A hátsó udvarrész árnyékolására korábban telepített napvitorla tartópóznái cserére, egy 

napernyő áthelyezésre került. A napvitorlák szakszerű rögzítését a karbantartók segítségével 

az óvodapedagógusaink oldották meg. 

A csúszdák létráinak javítása megtörtént.  

Köszönjük a Városgondnokságnak a fűnyírás hatékony megszervezését ezen az 

udvarunkon.  

 

 



 Csicsergő Tagóvoda  

Több év várakozás után megkezdődött, s reményeink szerint a beszámoló leadásának idejére 

elkészül az alsó udvarrész portalanítása, műfűvel történő borítása.  

A felső udvarrész épület melletti, víztől megsüllyedt járdáinak javítása, a vízelvezetés 

megvalósult. Köszönjük az esztétikus előtető kiépítését, mely szintén biztosítja a kritikus 

terület víztől való védelmét. 

Köszönjük a BÖTE és a Városgondnokság közreműködését az elöregedett, veszélyes 

fák gallyazásában, kivágásában. Reméljük, hogy a növényeket mihamarabb sikerül 

pótolnunk. Ebben a törekvésben együttműködésre törekszünk a Tájvédő Körrel és a 14 ezer 

fa Biatorbágyra mozgalom önkénteseivel Zöld Óvoda címmel rendelkező tagintézményünk 

célkitűzéseihez méltóan. 

       

 Pitypang Tagóvoda 

Az udvaron található fák botlásveszélyes gyökerei fülé magaságyás került kialakításra. 

A gumiburkolat egyes elemei, valamint a homokozó kerete is javításra szorultak. 

 

 A Meserét Tagóvoda  

Játékeszköz javítása, újra telepítése valósult meg szeptember első hetében. 

A telek hátsó felének rendezésére, a faburkolat gumiburkolatra való cseréje még várat 

magára. Jelzés szerint e hónapban sor kerül rá. 

Kérjük, hogy mindez ne a hétköznapokban történjék! Jelenleg hét óvodai csoport 

használja az udvart, a konténer jelentős méretű játszóterületet foglal el. 

 

 Legóvár Tagóvoda 

A tornacsarnok építése miatt töredékére csökkent a konténeróvoda játszóudvara.  

 

 

 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 21.                                               Hingyiné Molnár Ildikó sk. 

                                                                                                                                         

                                                                                                            intézményvezető 



  

Tanév indítása 2020/21-es tanév 

 Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 

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

 
2020.szeptember 1. Tanulói létszámok/fő 

1. osztály 24 

2. osztály 26 

3. osztály 20 

4. osztály 20 

5. osztály 25 

6. osztály 24 

7. osztály 16 

8. osztály 25 

Tantestület tagjai 

25 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 

- fertőtlenítőszerek, maszkok beszerzése egyházmegyei, önkormányzati, alapítványi 
támogatással 

- takarítás hatékony megszervezése, a takarítószemélyzet létszámbővítése fenntartói 
forrásból 

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

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 
- az újonnan kialakított műfüves pálya használatára sajnos a másik két intézménnyel 

nem sikerült mindhárom félnek megfelelő használati rendet kialakítanunk, 
javaslatainkat megtettük a másik két intézmény felé (használati napok beosztása az 
órarendi ütközések elkerülésére és a jobb kihasználtság érdekében) 

- szülők tájékoztatása az iskola környéki új parkolók használatáról és az önkormányzat 
által javasolt útvonalról 

- a takarítás és a gondnoki feladatkörök, munkaköri keretek megbeszélés és rögzítése a 
városgondnokság bevonásával 

- a kert és épület állagának áttekintése a balesetvédelmi szempontok alapján, 
önkormányzat, azon belül a városgondnokság tájékoztatása és a feladatok megoldása 
az önkormányzat támogatásával 

  
Oktatásszervezés 

Az előző félév digitális tanulásszervezésére vonatkozó tapasztalatokat elemezve készültünk a 
2020/21-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 a tanév elejétől kezdve 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 (web kamerák, térmikrofon beszerzése) 
fenntartói jóváhagyásra vár. 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 

Biatorbágy, 2020. Szeptember 22. 
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Beszámoló a 2020/2021-es tanév kezdetéről 
 

 
 
Az idei tanévet az előzőhöz hasonló létszámmal kezdjük meg, összesen 192 tanulóval. 
 
Az osztálylétszámaink: 
 

1. osztály 27 fő 
2. osztály 26 fő 
3. osztály 19 fő 
4. osztály 25 fő 
5. osztály 28 fő  
6. osztály 23 fő 
7. osztály 23 fő 
8. osztály 21 fő 

 
A tantestületünk: 
 
A pedagógusaink közül 16 teljes állású, 2 félállású, valamint  9 óraadó státuszban van. Sajnos az 
óraadók számát nem sikerült jobban csökkentenünk az elmúlt tanévhez képest – Szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem szakmailag nem megfelelőek, hanem hiányoznak azok a kollégák, akikre a 
tanóráknál többet lehetne bízni.- ,így ez továbbra is cél lesz a következő években. Viszont nagyon 
jó látni, hogy a tantestületben nagyon magas azon pedagógusok aránya, akik a folyamatos szakmai 
magas nívó biztosítása mellett emberileg is elkötelezettek az iskola jelenében és jövőjében. 
 
Az oktatás terei 
 
A tanév kezdete az infrastruktúra szempontjából nagyon nyugalmasan kezdődött, hiszen az idei 
évben nem vártunk újabb mozgó termeket, változó helyszíneket, hanem csak az eddig 
rendelkezésünkre álló tereket kellett megtöltenünk élettel és oktatással. Továbbra is hiányzik egy 
öltöző , egy bontott terem és egy informatika terem a rendszerből, de ettől függetlenül meg tudjuk 
szervezni az oktatásunkat minden évfolyamon. Az első 2 hét alapján az udvar átalakítása sokkal 
több pozitívumot hozott mint negatívumot, hiszen az összes testnevelés órából ( 40 tanóra) 
mindössze 2-3 esetében bizonytalan csak a helyszín , míg a többit vagy fedett teremben vagy a kinti 
pályán meg tudjuk jelenleg valósítani. Nagyon jó lenne, ha tanári felügyelet mellett , váltócipőben, 
a szünetekben és délután is tudnák használni a pályát a diákok. Ugyanekkora előrelépést jelent  a 
játszóudvar nyári fejlesztése, ami azonnal elnyerte a gyermekek tetszését. Nagyon köszönjük a 
szülőknek a szeptember első szombatján való helytállást, amikor segítettek nekünk a mulcs 
elterítésében és az udvar szépítésében.  
 
Amennyiben lehetőségünk lenne rá, az udvaron a röplabdapálya műfűvel való borítása még sokat 
segítene az udvar jobb kihasználásában. A szülők jelezték, hogy ebben a munkában is szívesen részt 
vesznek, ha biztosítani tudjuk az anyagot a terület kialakításához. Nagyon jó volt látni, hogy a két 
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egyházi iskola valójában mennyi közös nevezővel rendelkezik, és hogy milyen erőforrást jelentenek 
a szülők mindkét intézmény számára. 
 
 Az elmúlt 3 tanévben megjelent ebédeltetési probléma is megoldódni látszik, hiszen az egyik iskola 
( Czuczor) változtatott a csengetési rendjén, aminek köszönhetően mi is időben és rendben tudunk 
ebédelni a nekünk biztosított idősávban. Köszönjük a rugalmas hozzáállást és a partnerséget a többi 
iskolának! 
 
Nagyon örülünk az utcában zajló fejlesztéseknek, mert  a megsokszorozódott parkolási lehetőségek 
sok mosolyt csalnak a szülők arcára reggelenként. Bízunk abban, hogy a sportcsarnok is elkészül 
majd a következő 1-1,5 évben, és végre olyan környezet jellemzi majd a helyi iskolákat, amelyekre 
már régóta mindannyian várunk/vágyunk. 
 
A tanévet előkészítő közösségépítő kirándulás 
 
A tanév előkészítése szempontjából már évek óta nagyon áldott és hasznos az a közösségépítő 
kirándulás, amelyet az önkormányzati pályázatból biztosítunk az iskola minden dolgozójának. Az 
idei évben Cseszneken jártunk, ahol Gilicze Tamás lelkipásztor vezetett minket lelkileg és testileg 
egyaránt. Arról beszélgettünk és hallgattunk meg egy áhítatot, hogy a hivatásunk mennyire és 
hogyan része az életünknek, valamint hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a hivatásunk túlnőjön 
rajtunk. Még egyszer szeretném megköszönni a város vezetőinek azt a támogatást, amit évről-évre 
nyújtanak számunkra a kirándulás megrendezéséhez. 
 
Covid –helyzet 
 
A mai napig egyetlen diákon vagy pedagóguson sem mutatták ki a fertőzés meglétét, de a számok 
alakulása alapján ez szinte elkerülhetetlen lesz a következő napokban. A tantestület 3 módozatot 
dolgozott ki a következő időszakra: normál ( fertőtlenítéssel, egyéb járványügyi intézkedésekkel) 
digitális , illetve hibrid ( felváltva tanítunk online és offline kisebb csoportokban) modellt. 
A 4. héttől mindenkinek kötelező használni a Classroomot napi szinten a 3. osztálytól felfelé. Az 1-
2. osztály esetében más módon szervezzük meg adott esetben a digitális oktatást. 
Mi nagyon bízunk benne, hogy hagyományos módon kell tanítani, de természetesen felkészültünk 
az azonnali digitális átállásra is. 
 
Talán érezhető a beszámolómban, hogy sokkal több a pozitívum az idei tanév kezdésekor , mint a 
korábbi években, és bízhatunk abban is , hogy a különleges külső hatások ellenére eredményes 
tanévet tudunk majd zárni a jövő év nyarán. Mindezek mellett imádkozunk, hogy az állami 
iskolához hasonlóan minden iskolának legyen alkalmas önálló épülete és környezete ahhoz, hogy 
meg tudja valósítani azt , amit igazán eltervezett az oktatással és a neveléssel kapcsolatban. 
 
 
Biatorbágy, 2020. 09. 22.     Horgos Vilmos 
             igazgató 
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Tanévkezdéssel kapcsolatos információk 

 
Intézményünk életében jelentős változást hozott, hogy 2019. szeptember 1-től az intézmény 

fenntartója a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy. Ennek pozitív hatásait már az 

elmúlt - a tantermen kívüli digitalis munkarend miatti  -  csonka tanévben is érzékeltük. 

Más séma szerint működünk, mint a tankerület fenntartása alatt.  Láthatóvá váltak az 
intézmény bevételei, tervezhetővé vált az intézmény működési feltételeinek a biztosítása. 

Az igazgató – aki egyszeméllyben a munkáltatói jog gyakorlója - egyben felel a normatíva 
költségvetésben meghatározott célirányos, szigorú rend szerinti felhasználásáért, a 
gazdaságos működtetésért. 

A fenti körülményeket, valamint az elmúlt tanév tapasztalatait alapul véve, a korábbiakhoz 
hasonlóan kezdődött a 2020-21-es tanév előkészítése. 

Jelentős energiát vett el azonban az intézmény vezetőségétől az EMMI által előírt 
járványügyi megelőző intézkedések helyi viszonyokra történő adaptálása, a tanulókra, a 
szülőkre, az intézmény dolgozóira vonatkozó szabályrendszer kidolgozása. 

Az intézmény közösségi tereiben, mosdókban kötelező a maszk használata. Nagy gondot 
fordítunk az egyéb hygiéniai, járványmegelőző előírások betartására. 
(kézfertőtlenítés,rendszeres kézmosás, papírzsebkendő használata …stb.) 

Szeptember 18-án 1 fő 4. évfolyamos tanuló PCR tesztje pozitív lett. Az érintett osztály 
tanulói  jelenleg online oktatásban részesülnek. Az ÁNTSZ karanténra vonatkozó határozata a 
mai napig (2020. 09.23.) nem érkezett meg, így saját hatáskörben rendeltem el az online 
oktatást. 

 

A tanévindítás feltételei: 
A tanév indításához szükséges eszközök, a járványmegelőzéshez szükséges tisztítószerek, 

fertőtlenítők rendelkezésre álltak. 

 
Személyi feltételek 

A tantestület tagjainak száma: 38 fő (ezen felül 6 fő GYES-en) 

Nevelő-oktató munkát segítő (NOKS): 4 fő 

Technikai személyzet: 8 fő 
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Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége:  
Egyetemi végzettségű tanár 15 fő  

Főiskolai végzettségű tanár 13 fő   

Tanító    16 fő.      (Német nemzetiségi /német műveltségterületű   fő –   3 fő GYES-en)) 

 Ebből:            

Szakvizsgázott pedagógus       11 fő 

Pedagógus II fokozatban van  10 fő 

Gyakornok                                    3 fő 

 

A tantestület tagjai közül 2 fő kezdi meg tanulmányait, s szerez további szakképesítést a 
2020-21-es tanévben Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatásával: 

Jávor-Szalay Gyöngyvér történelem szakra, 

Szőke Lívia nemzetiségi tanító szakra nyert felvételt.  

Tanulói adatok: 

A 38 fő elballagó 8. osztályos tanuló helyén 2020. szeptemberétől 59 első osztályos gyermek 
kezdte meg tanulmányait 2 nagy létszámú osztályban.  
Intézményünk tanulólétszáma jelenleg 419 fő.  
 

Tárgyi feltételek: 

Az elmúlt tanévben jelentős informatikai/digitális eszközbeszerzést hajtottunk végre. 
Ennek eredményeként az új NAT szerint induló 5. évfolyamos tanulók új bútorzattal 
berendezett, okos tantermekben kezdhették meg a 2020/21-es tanévet.  
Ez a körülmény lehetőséget nyújt a NAT előírásainak megfelelően az új módszertani 
eljárások tanítási órán történő alkalmazásásra, 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, 
• a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, amelyben az eddiginél nagyobb hangsúlyt 

kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások, 
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• multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások szervezése, amelyek megvalósításakor a 
tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával 
ismerkednek meg. 
 

A hatékonyság, eredményesség  érdekében továbbra is kiemelt feladat a tárgyi feltételek 

biztosítása, digitális eszközök beszerzése. 

Innováció: 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint a Viadukt SE, mint beruházok 
által elindított, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítésére vonatkozó 
eljárás első szakasza 2020. szeptember 16-án befejeződött. 

Az Építési Engedély véglegessé vált, jogerőre emelkedett.  

 
Nyári karbantartás: 

21 db belső ajtó cseréje: 2.700.000 Ft 

tetőjavítás: 3.200.000 Ft 

beázott tantermek festése, egyéb javítások 955.000 Ft 

 

Biatorbágy 2020. szeptember 22. 

 

                                                                                             Rack Ferencné sk. 

                                                                                                  igazgató 
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Beszámoló a 2020/2021 – es  tanév kezdetének tapasztalatairól 

I. Helyzetelemzés 

A tavalyi tanév után a még mindig fennálló járványhelyzet továbbra is rendkívüli feladatokkal állít szembe 

minket és a szokottnál is nagyobb fegyelmet, rugalmasságot, egymásra figyelést kíván valamennyi 

iskolahasználó (tanár, gyermek, szülő) részéről. 

2 településen, 6 tanítási helyszínen, önálló épület nélkül, 530 növendékkel és 43 tanárral a pandémia 

közepén kormányozni művészeti iskolánk nagy hajóját nem könnyű feladat, ezért elsődleges feladatunk, 

hogy az aktuális rendeletek betartása mellett megteremtsük azokat a körülményeket, megtaláljuk azokat a 

megoldásokat, amelyek segítségével oktató – nevelő tevékenységünket továbbra is a megfelelő szakmai 

színvonalon tudjuk ellátni. 

Az előző tanév tanulságait levonva felkészültünk arra az esetre, ha a fertőzés miatt a hagyományos 

munkarend megváltozna, az EMMI által kiadott Intézkedési terv alapján elkészítettük a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendünket, meghoztuk az ehhez kapcsolódó oktatásszervezést érintő 

döntéseket. 

Szeptembertől a tanítás felmenő rendszerben a nyár folyamán módosított Pedagógiai Programunk alapján 

folyik, melynek helyi tanterv fejezetében valamennyi hangszeres tanszakunk számára egységes 

követelményrendszert fogalmaztunk meg, új tantárgyként pedig bekerült a zenei munkaképesség – 

gondozás (Kovács – módszer) is, amely a maga sajátos módszereivel szintén növendékeink fizikai, 

idegrendszeri állóképességét fejleszti. 

A járvány negatív hatásai több szempontból, több irányból is érintenek minket: társművészeti 

tanszakainkon érezhető létszámcsökkenés tapasztalható, a szigorodó járványügyi rendelkezések 

mindennapi működésünket is igen – igen megnehezítik, szinte ellehetetlenítik. 

Miniszter úr 09.14 – i levele ugyan megvédte az alapfokú művészeti iskolákat a bezárástól, de az önálló 

épület hiánya ebben a rendkívüli helyzetben olyan mértékű kiszolgáltatottságot jelent, amelynek megoldása 

nem a mi kezünkben van. 

 

 

II. A tanévindítás feltételei 

II. 1. Személyi feltételek 

Alkalmazotti és növendéklétszám adatok 

Alkalmazottak: 

Pedagógus:     43 fő   31 álláshelyen 

Nevelő és oktató munkát segítő:          3 fő     2 álláshelyen 

 

Nevelőtestületünkbe ebben a tanévben egy részmunkaidős hárfatanár és egy szintén részmunkaidős 

szolfézstanár kolléga érkezett. 

 

 



 

 

Növendéklétszám: 

Zenei tanszakokon:461 fő 

Képzőművészeti tanszakon: 38 fő (ebből 14 fő 2 tanszakos) 

Néptánc tanszakon: 86 fő (ebből 39 fő 2 tanszakos)  

A növendéklétszám összesen: 532 fő 

(a létszámok október 1-ig változhatnak) 

 

III. 2. Tárgyi feltételek 

III.2.1.Telephelyeink 

Iskolánk 1 székhelyen és 5 telephelyen működik. 

Székhelyünk: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ  

Telephelyeink: 

♪ Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

♪ Biatorbágyi Általános Iskola Szentháromság téri épülete 

♪ Biatorbágyi Általános Iskola Kálvin téri épülete 

♪ Közösségi ház 

♪ Bocskai István Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Páty) 

 

 

III.2.2. Eszközök és felszerelések 

Eszközellátottságunk – a szaktantermi ellátottsághoz képest – jónak mondható. 

Az AMI-k és zeneművészeti szakgimnáziumok felszerelés- és eszközbeszerzésének támogatására 

létrehozott állami Hangszercsere programnak köszönhetően iskolánk hangszerparkja az utóbbi két 

tanévben jelentősen gyarapodott, a hangszerfelújítási keretből pedig lehetőségünk nyílt már meglévő 

hangszereink egy részének felújítására, karbantartására. 

Képzőművészeti tanszakunk Szily kastélybeli műhelyének felszereltsége a tanszak igényeinek megfelelő, 

a torbágyi műhely állapota azonban tovább romlott, a beázás nem megszüntethető, így az ottani eszközöket, 

(kemence, grafikai prés, szakmai anyagok) valamint a készülő munkákat folyamatos veszély fenyegeti. 

Néptáncosaink számára a létszámnövekedés, a méretek változása, az új koreográfiákhoz szükséges 

autentikus viseletek beszerzése, a cipők, csizmák kopása miatt a viselettár bővítése, meg/felújítása 

folyamatos feladat.  

Az utóbbi években sikeres pályázatoknak köszönhetően a viselettár számottevően gyarapodott, legnagyobb 

problémát esetükben is az jelenti, hogy nemcsak speciálisan felszerelt szaktantermük, de jelmeztári 

helyiségük sincs, így a viseletek tárolása és karbantartása egyre nehezebben megoldható feladat. 

 

 

 

 



 

III.2.3. Nyári karbantartás 

 

♪ 1 irodahelyiség tisztasági festése 

♪ a Szily kastély általunk használt alagsori helyiségeiben a világítás korszerűsítése megtörtént 

 

 

Minden nehézségünk ellenére bizakodunk a tanév sikeres lebonyolításában. 

 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 20. 

 

 

 

        Bolykiné Kálló Eszter 

                  igazgató 
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