
Pályázati elszámolás 

Biai Református Általános Iskola 

 

A 2020-2021-es időszakra sokkal többet terveztünk, mint ami meg is valósult belőle. A járvány 
kirobbanása után először csak a testvértelepülések iskoláival való közös biatorbágyi rendezvényünket 
mondtuk vissza, de később kiderült, hogy a képzésünket az ADHD-s tanulók megfelelő oktatásával 
kapcsolatban sem sikerült megtartanunk.  

 

I. A tantestületi közösségépítő kirándulás 

Az egyetlen megtartott közösségépítő programunk az iskola dolgozóinak szervezett kirándulás volt 
Csesznekre és a Bakonyba. Az igényelt 296.000 Ft-ot szinte teljesen fel tudtuk használni, hiszen az 
utazás mellett nagyon érdekes és hasznos programokon vehettünk részt. A helyi református 
gyülekezet lelkipásztora, Gilicze Tamás áhítatával kezdtük a napot, ahol a keresztyén hivatástudattal 
kapcsolatban indított el minket a nap többi programjára úgy, hogy jelezte, a nap végén még közösen 
átbeszéljük egymás gondolatait. Ezután gyalog felmentünk a várba, ahol megismerhettük Tamás 
sajátos humorát is, miközben a vár történelméről idegenvezetést tartott. Ezután döntenünk kellett, 
hiszen két program is kínálkozott a csapat számára: 

1. A bátrabbak és az edzettebbek a Via Ferrata útvonalain sziklát mászhattak. A 8 pedagógusból 
álló  

2. A nyugodtabb programra vágyók lovaskocsikázhattak a településen. 

A programok után egy tényleg szenzációs ebéd várt ránk, hiszen kemencében sült csülköket kellett a 
csapatnak elfogyasztania Bittman József udvarában. A programot a finom falatok elfogyasztása után 
közös áhítattal és beszélgetéssel zártuk, majd a hivatásunkkal kapcsolatban felírtuk a legtöbb 
mindenki számára fontos tanácsot egy közös lapra, és elhoztuk magunkkal Biatorbágyra , az iskolába. 

Azt gondolom, hogy ismét nagyon sokat adott ez a közösségépítő egynapos program a társaságnak, 
hiszen még 6 hónappal később is mindenki emlegeti ezt a szép napot! Köszönjük a város vezetésének, 
hogy támogattak ebben minket! 

 

 

II. Képzés a pedagógusoknak ADHA-s tanulók oktatásához 

 

Sajnos, ahogy azt már a beszámolóm elején említettem, ezt a képzést a járvány miatt nem tudtuk 
megtartani, ezért a támogatási összeget visszautaljuk az önkormányzat számájára. 

 

III. Képzések támogatása 

 

Az elmúlt időszakban 2 kollégám képzésére nyertünk forrást az önkormányzattól: 



1. Székelyné Czirják Katalin BME-n végzi a közoktatásvezetői képzését, amelyből 1 félév van 
hátra. ( Mellékelem az előző félév befejezéséről szóló Neptun igazolást) 

2. Török Tamás szintén közoktatásvezetői képzésben vett részt a Kodolányi János Egyetemen, 
ahol egy gyorsított formában 1 év alatt abszolválhatta az egyébként 4 féléves képzését. 2021. 
január 14-én sikeres vizsgát tett, március 3-án veheti át a diplomáját. Ő a számláját már 
korábban elküldte az Önkormányzatnak. 

 

 

Biatorbágy, 2021.01.30.     Horgos Vilmos igazgató 

 

 



2. számú melléklet Munkalap1

Oldal 1

számla sorszáma cég neve, partner számla összege felhasználási terület
9/2020 Bakonyszentkirályi Református Egyházközség 30000 közösségépítő kirándulás - adomány
OT/2020-000074 OMI Travel Kft. 111760 közösségépítő kirándulás - útiköltség
2020-000039 Tatabányai Alpin Sportklub 28000 közösségépítő kirándulás - program

6387646 Gézaháza Farm Kft. 25400 közösségépítő kirándulás - program
BITTM-2020-21 Bittman József 96000 közösségépítő kirándulás - étkezés

Összesen: 291160

Biatorbágy, 20      .          .   aláírás:

Számla összesítő

Összesen:
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