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Biatorbágyon 1993. óta folyik német nemzetiségi oktatás.  

Az oktatás alappillérei a német nyelvoktatás és a hagyományápolás. „Kultur durch Sprache.” 

A hagyományőrzésen keresztül a német nyelv produktív használatának elsajátítása, a 

többnyelvűség alapjainak letétele az intézmény legfőbb célkitűzése. E képességek 

nagymértékben fejlesztik a kreativitást és az intelligenciát. 

MINŐSÉG –HATÉKONYSÁG– EREDMÉNYESSÉG – IGÉNYESSÉG 

az oktatás-nevelés minden területén 

- Alapelveink között szerepel minden alapkészség fejlesztése, s valljuk, hogy 
mindenkiben rejlik valamilyen tehetség.  Az iskola feladata ennek kibontakoztatása. 

- Tanulóink első osztálytól nyolcadik osztályig a magyarórák mellett heti 5 német nyelv 
és irodalom órán sajátítják el a nyelvet.  

- Részben német nyelven oktatjuk továbbá a honismeret, a technika-életvitel, a 
természetismeret, az ének és a tánc tantárgyakat.  

- A többnyelvűség megalapozása érdekében a 4. évfolyamtól - órarendi keretek között 
heti 1 órában - az angol nyelvoktatás is megkezdődik, mely 5-6. évfolyamon heti 2 
órában, majd 7-8. évfolyamon heti 3 órában folytatódik.  

- Az oktatás minden területén sajátos módszerként alkalmazzuk a projektoktatást, ahol 
tanulóink tapasztalat és tevékenység során tesznek szert a tudásanyag elsajátítására.  

- A német nyelv produktív használatát támogatják hagyományőrző rendezvényeink is.  
(Német Nemzetiségi Hét, Betakarítás ünnepe, Márton nap, Mikulás, Advent, 
Karácsonyi ünnepély, Svábbál-Farsangtemetés, Húsvét, Vers,-és Prózamondó 
versenyek, Megyei énekverseny….) Ezek a rendezvények a személyes kapcsolatok 
erősítésén túl a közösségépítés fontos színtereivé váltak. 

- 7. évfolyamos tanulóink az Origó Nyevvizsga Központ által szervezett, 
intézményünkbe kihelyezett Junior nyelvvizsgát tehetnek német és angol nyelvből.  

- A 8. évfolyam lezárásaként diákjaink záró vizsga keretében adnak számot német 
nyelvi, hon-és kulturális ismereteikről. 

- Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, a lemaradók felzárkóztatását.  
- Tanulóink kimagasló eredményeket érnek el házi, területi, megyei és országos 

versenyeken.  
 
 



 
- Az országos kompetenciamérés eredménye alapján felállított magyarországi iskolák 

rangsorában intézményünk évek óta a toplistán szerepel. 
- Kiváló lehetőséget biztosítunk az egészséges életmód kialakítására, a mindennapos 

testedzésre. A heti 5 testnevelés óra keretei között táncot, valamint a 3. évfolyamon 
úszást oktatunk.  

- A szabadidő hasznos eltöltéséhez a helyi szakkörök (német, matematika, rajz, boule,  
énekkar), az iskolai tömegsport rendezvények, a Pászti Miklós Művészeti Iskola 
kihelyezett zeneórái, valamint a Viadukt Sportegyesület által intézményünkben 
szervezett különböző sportfoglalkozások (röplabda, kosárlabda, karate, judo) 
nyújtanak lehetőséget.  

- Iskolai egészségnapok szervezésével alakítjuk ki tanulóinkban az egészséges, 
környezettudatos magatartás iránti igényt. 

- Iskolánkban a családias légkör, a szeretetteljes emberi kapcsolatok a meghatározók. 
- Az intézményünkbe jelentkező leendő 1. osztályos tanulókat az „OVI-SULI” 

foglalkozásokon keresztül vezetjük be az iskolai életbe.  
- Az intézménybe való jelentkezésnek nem feltétele az óvodai német nyelvi 

előtanulmány! 
 

Kiemelt feladatunknak, s a magas színvonalú oktatás-nevelés zálogának tekintjük a 

gyermekbarát tanulói környezet kialakítását (pihenőkert, rekortán burkolatú sportpálya és 

játszóudvar), a folyamatos infrastruktúra fejlesztést (új tantermi bútorok, kísérleti eszközök, 

szabadtéri és tornatermi sporteszközök, iskolarádió, hangszerek…), a digitális 

eszközbeszerzést (digitális kijelzők, tanulói laptopok és töltőállomások). 

A 2021-ben kezdődő iskolafejlesztés - mely a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola oktatási funkciókkal történő bővítését, megújulását jelenti - új tantermeket, a kor 

követelményeinek megfelelő felszereltségű szaktantermeket és egy új tornacsarnokot 

eredményez.  

A mintegy 4 milliárd Ft-os beruházás Magyarország Kormánya támogatásával, valamint, TAO 

forrásból valósul meg. Az építkezés befejezésének várható időpontja 2023. szeptember.              

A projekt megvalósulásának folyamata intézményünk honlapján nyomon követhető. 

 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa intézményünket 

a „Biatorbágyi Tiefe Wurzeln ( Mély Gyökerek)  Alapítványon „ keresztül!  

Az alapítvány adószáma: 18688540-1-13 
Köszönjük! 


