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Történeti áttekintés: 

 

Az elmúlt két évszázadban a település történelmi múltjával összefüggésben, a 
településszerkezetnek megfelelően – a magyarok lakta Bián és a németek lakta Torbágyon – 
két külön épületben, önálló igazgatás alatt működtek az általános iskolák. 

Hosszú, több évtizedes kényszerszünetet követően, a rendszerváltozás után - a történelmi 
hagyományokat követve - a torbágyi iskolaépületben 1993-tól a németajkú lakosság 
kezdeményezésére ismét megindulhatott a német nemzetiségi oktatás, mely tagozati 
keretek között kezdte meg működését. 

A 2011. évi Nemzeti Köznevelési Törvény hatályba lépése előtt a helyi önkormányzat jelentős 
lépésre szánta el magát. 2012. augusztus 1-i hatállyal a Biatorbágyi Általános Iskoláról 
leválasztotta a német nemzetiségi tagozatot, mely ezen időponttól önálló intézményként - 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola néven - kezdhette meg működését. 

Iskolánk névadója, Dr. Ritsmann Pál (1914-1945), torbágyi németajkú családból származó 
katolikus pap, aki a második világháborúban fiatalon vesztette életét. Ritsmann Pál életének 
tisztasága, egyszerűsége ma is példaként szolgál mindenki számára. Személye, valamint a 
német nemzetiségi gyökerei határozzák meg az intézmény szellemiségét, egyben az itt folyó 
nevelés irányvonalát és az ehhez kapcsolódó feladatokat is..  

Biatorbágy város településszerkezete az elmúlt 10 évben jelentősen megváltozott. A város 
nyugati része 400 lakásos övezettel bővült, ahová többnyire Budapestről kiköltöző fiatal 
családok telepednek le. Az új lakóparkban azonban az infrastruktúra és a különféle 
szolgáltatások fejlesztésére nem került sor, így a település lélekszámának, az óvodás-, és 
iskoláskorú gyermekek számának ugrásszerű megnövekedése jelentős terhet rótt a 
köznevelési intézményekre, illetve a város vezetésére.  

Az óvodai, iskolai csoportok elhelyezése évek óta nehézségekbe ütközik. A településen 
működő valamennyi köznevelési intézmény zsúfoltan, több intézmény egy épületben 
történő elhelyezésével, kiegészítő konténer tantermek felhasználásával tudja fogadni a 
tömegesen érkező óvodás korú és tanköteles gyermekeket. 

1997-ben a település akkori vezetésének döntése értelmében, az addig önálló iskolákat –
racionalizálási szempontokat figyelembe véve - közös igazgatás alá vonták, de továbbra is 
különálló épületben folytatták tevékenységüket. A jelentős távolság, a nevelőtestületek 
korábbi önálló élete, összetétele, irányultsága, elvei, hagyományai nem tették lehetővé az 
azonos irányvonalak, a közös szemlélet kialakulását. A munkaközösségek együttműködése, a 
közös nevelési konferenciák megszervezése is nehézségekbe ütközött, így mindkét 
épületben - közös igazgatás alatt – a tantestületek továbbra is önálló életet éltek. 
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Helyzetelemzés: 

 

Biatorbágyon, a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt a Karinthy Frigyes utcai iskola- 

épület zsúfoltságával – az elmúlt évekhez hasonlóan - a következő tanévben is számolni kell. 

Az 1976-ban átadott, eredetileg 8 tantermes iskolaépület az elmúlt években 6 konténer 

tanteremmel bővült.  Így összességében - a könyvtárat, az informatika termet és minden 

folyosóvégből leválasztott szükségtantermet, csoport szobát figyelembe véve – 20 

tanulócsoport került elhelyezésre az elmúlt tanévekben.  A 2017/18-as tanévben érkező első 

osztályosok száma (67 fő) jelentősen meghaladja a nyolcadik osztályból (35 fő) elballagó 

diákok számát. A 2017/18-as tanévben a várható tanulólétszám kb. 400 fő.  

A 2017/18-as tanévtől a tanulócsoportok elhelyezésének problémáját enyhíti a Biatorbágyi 

Általános Iskola tanulóinak a székhelyükön történő elhelyezése. (3 osztály, kb. 60 fő). 

Összességében Biatorbágyon a dinamikusan növekvő gyermeklétszám miatt a Karinthy 

Frigyes utcai épület zsúfoltságával a következő tanévben is számolni kell. Továbbra is 

nélkülözni kell a szaktantermeket.   

Jelen esetben a nyelvi csoportbontások, a hit –és erkölcstan órák elhelyezése is nehezen 

kivitelezhető. A szakórák ellátása mellett csoportbontásra is használt helységek: a tankonyha  

az  ebédlő, valamint 2 db kisméretű terem, mely maximum 10-12 fő befogadására alkalmas.  

A heti 5 testnevelés óra tornatermi keretek között történő megszervezését nem tudjuk 

biztosítani. Az épületben működő tanulócsoportok magas száma miatt (20) az órák jelentős 

részét külső helyszínen kell megtartani (iskolaudvar, folyosó) . 

A tornaterem tehermentesítését segíti az 5. évfolyamon a Klebelsberg Központ által - évi 18 

órában – finanszírozott úszásoktatás, továbbá a Biatorbágy Város Önkormányzata által a 4. 

évfolyamon (összlétszám 68 fő) –  a szülői igénynek megfelelően 40 fő részére -  szervezett, 

finanszírozott lovas oktatás, melyre az idei tanévben az önkormányzat a Bellandor Kft.-vel 

(Páty) kötött megállapodást. 

Az intézmény tanulólétszámának emelkedése, ezzel arányosan feladatainak jelentős 

növekedése a tanerő számának növelését vonta maga után. 

A jelenlegi tanári szobában (40 m2; 42 fő ) nem tudunk minden kollégának helyet biztosítani, 

így a mindennapi munka megszervezése, a  tantestületi értekezletek, összejövetelek 

megtartása is komoly nehézségekbe ütközik. 

Ennek áthidalására, valamint az E-napló bevezetéséhez szükséges eszközök biztosításához az 

idei évben Biatorbágy Város Önkormányzata támogatásával kisméretű munkaszoba 

kialakítására, ill. szülői támogatással használt számítógépek beszerzésére került sor.  
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Személyi feltételek: 

A tantestület tagjainak száma jelenleg 44 fő, összetétele 95.5 %-ban nő. A pedagógus 
közösség korfája kiegyenlített, megnyugtató képet mutat. Kivételt képez az 1970-ben 
születettek magas száma. (6 fő) 

Korfa 20

 

A szakos ellátottság 100 %-os. Egyetemi végzettségű tanár 16 fő, főiskolai végzettségű tanár 
12 fő, tanító 16 fő – ebből német nemzetiségi, ill. német műveltségterületű tanító 10 fő, 
mely létszámból 4 fő jelenleg szülési szabadságon tartózkodik. Helyettesítésük komoly 
nehézséget okoz számunkra. 

A folyamatosan növekvő tanulólétszám maga után vonja a tanerő gyarapodását is. A 
feladatbővülés, a német nyelv magas óraszámban történő oktatása, a település budapesti 
agglomerációban történő elhelyezkedése vonzóvá teszi az intézményt fiatal, német nyelvi 
diplomával rendelkező, pályakezdő kollégák számára is. A korfa jelentős mértékű, fiatalodó 
tendenciát mutat. Emiatt a jövőben számolni kell a szülési szabadság miatt kieső kollégák 
helyettesítésével. 

Tárgyi eszközök: 

Az intézményben a szűkös körülmények nem teszik lehetővé a szaktantermi rendszer 
kialakítását. A tantermekben elhelyezett 5 db digitális tábla, 6 db projektor, szülői 
támogatásból vásárolt magnók, különféle applikációk, egyéb szemléltetőeszközök, egy 
szabvány alatti tornaterem, egy informatikaterem, 12 db pc, 4 db laptop,  és a kb. 3000 
kötetes iskolai könyvtár segíti és teszi élményközpontúvá a pedagógiai munkát, segíti a 
kollégákat az ismeretek átadásában, az adminisztráció elvégzésében. 

A diákok örömmel vették birtokba 2013-ban a szülők, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és más civil szervezetek összefogásával elkészült tankonyhát, ahol tanulóink elsajátíthatják a 
mindennapi életvezetési szituációkat, ismereteket szerezhetnek az egészséges életmód 
kialakításával kapcsolatban. 

Az intézményben kiemelt feladatunknak tekintjük a tanulók környezettudatos magatartásra 
nevelését. Ennek érdekében bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, melynek kapcsán 
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a tanulók külön, feliratokkal ellátott kukákban gyűjtik a szerves hulladékot, a műanyagot, a 
kommunális hulladékot, az elemet és a használt sütőolajat. 

Az épület belső dekorációja – mely a tanulók és a  pedagógusok keze munkáját dicséri - , a 
szülői közösség által adományozott kültéri játékok, az iskolaudvar rendezettsége, tisztasága 
otthonossá, barátságossá teszik az iskolát. 

Infrastruktúra fejlesztése 

A fentieket figyelembe véve az alábbi infrastruktúra fejlesztések megvalósítása szükséges: 

 Konténer termek felszámolása, új tantermek, tanári szoba kialakítása, a 
zsúfoltság megszüntetése.  

 Tornaterem bővítése, tornaszoba kialakítása. 
 Szaktantermi rendszer kialakítása. 
 Az 1976 –ban átadott épület energetikai felújítása.(szigetelés, megújuló 

energia felhasználása, fűtésrendszer felújítása, korszerűsítése.) 
 Vizesblokkok, tornatermi öltözők felújítása. (ajtók, hideg- és meleg víz 

vezetékrendszer, csempe-és padlóburkolat) 
 A játszóudvar és a belső parkoló vízelvezetésének megoldása, udvarrendezés. 
 Az épület déli oldalán árnyékolók felszerelése. 
 Felülvilágító ablakok padlószintről történő nyitásának megoldása (tornatermi 

öltözők, mosdók, folyosóból leválasztott helységek). - ÁNTSZ előírás 

 Tanári szobába kiegészítők beszerelése.  
 Cipőtartók, ruhatárolók beszerzése. 
 Tároló helyiségek, raktártér kialakítása. 
 Kültéri kamerarendszer kiépítése. 

 

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

biztosítása az alábbiak szerint: 

 Wifi lefedettség az egész épületben, mely elengedhetetlen az okos telefonok 
és laptopok használatához, a digitális kompetencia fejlesztéséhez.  

 Informatikai hálózat, informatikai eszközök folyamatos bővítése, beszerzése. 
 Interaktív táblák számának növelése. 
 Kültéri sporteszközök, játszóeszközök beszerzése. 
 Iskolai „játszótér” felújítása. 
 Távolugrógödör és ráfutó pálya kialakítása. 
 Iskolarádió kiépítése. 
 Hangosító berendezés beszerzése az iskolai ünnepélyek, rendezvények 

színvonalas  lebonyolításához. 
 

 

A gyermeklétszám növekedésére, valamint a környezeti változásokra innovatív válaszokkal 

kívánunk reagálni, ezért rövid távon megoldandó feladat a 
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 tornaszoba kialakítása ( tánc- és testnevelés órák; gyógytestnevelés számára), 
 kővel borított játszóudvaron balesetmentes játszófelület kialakítása, 
 az udvaron pihenőkert kiépítése, padok, kiülők beszerzése, udvari  játékok, 

játszóhelyek kialakítása, parkosítás, 
 

 gyermekbarát, esztétikus udvari környezet kiépítése, 
 kültéri színpad megépítése, hangosító berendezés beszerzése – iskolai 

ünnepélyek, rendezvények lebonyolításához. 
 

 

Pedagógiai fejlesztés iránya: 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat.  

A pedagógiai munkával kapcsolatos újabb és újabb a kihívásokat az intézmény létének, 

működésének, feladatai újratermelésének, fejlesztésének legfontosabb mozgatórugói.  

- A tanulók képességeinek feltárása, fejlesztése, képességeik kibontakoztatása, 

továbbfejlesztése,  

- a kooperatív tanulási technikák beépítése a tanulási folyamatokba 

- a differenciált tanulásszervezés a tanórán és tanórán kívül, 

- tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, 

szaktárgyi, művészeti, kulturális rendezvények, projekt napok, sportversenyek, házi 

bajnokságok, tömegsport rendezvények, úszásoktatás, lovas oktatás szervezése, 

- a nemzetiségi oktatás sajátosságaiból adódó csoportbontások, hagyományőrző 

rendezvények megszervezése, 

- a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztésével az egész intézményi munkára kiterjedő 

igényesség és rend megtartása, 

- a pozitív intézményi arculat fenntartása, továbbfejlesztése (eredmények folyamatos 

kommunikálása, városi ünnepélyeken, rendezvényeken való aktív közreműködés) 

- az eddig kialakult szervezeti kultúra megőrzése, erősítése, (intézményi logó, zászló, 

német nemzetiségi viselet, jelvény,…) melyek jelentősen hozzájárultak az intézmény 

pozitív megítéléséhez - 

továbbra is kiemelt feladatok. 

A feladatok megvalósításához vezetőként lüktető, tartós motivációt biztosító, innovatív 

légkört igyekszem biztosítani pedagógus kollégáimnak, szülőknek és egyéb partnereinknek 

egyaránt. Meghatározom azt az irányvonalat, ami mentén együtt gondolkodik, összefog a 

közösség.  
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A tanulás, tanítás eredményesebbé tétele érdekében kollégáimmal együtt változatos 

tanulási helyszínek kialakítására törekszem, innovációs programokat indítok el. 

 A közösségi terekben  német nyelvű tájékoztatókat, feliratokat, információs 
táblákat helyezünk el.  

 Az eddig tanteremként használt  könyvtárban olvasóterek kialakítását,  digitális 
eszközök fejlesztését szeretnénk megvalósítani. 

 Udvari, árnyas tanulási helyszínek kialakítására törekszünk. 
 Fűszernövény kertet hozunk létre. 
 Múzeumi órák szervezésével gazdagítjuk a tanulók ismereteit. 
 Új helyszínek bevonásával tesszük élményszerűbbé a tanulási folyamatot -  

Bechtold  SvábTájház, Juhász Ferenc Művelődési Központ. 
 

Korszerű oktatási módszereket alkalmazunk, s ezek továbbfejlesztésére törekszünk:  

 projektorientált oktatás, 

 témanapok, témahetek szervezése. 

 drámapedagógiai módszerek felhasználása, 

 kooperatív tanulási technikák alkalmazása (kiselőadás, prezentáció, 

tablókészítés…) 

 változatos munkaformák kialakítása, 

 művészeti órák, készségtárgyak tömbösítése,  

 filmklub szervezése, 

 infokommunikációs eszközök bevonása az oktatási folyamatba, 

 pályaorientáció  érdekében lehetőség biztosítása üzemlátogatásra. a szülők 

munkahelyének megismerésére. 

Az infrastrukturális fejlesztések megvalósításához figyelemmel kísérjük a pályázati 

lehetőségeket. 

 

 

Biatorbágy, 2017. május 28. 

 

                                                                                                        Rack Ferencné 

                                                                                                          igazgató sk.
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