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A 2016/17-es tanévben jelentkező tanterem gondokról 

 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a Karinthy F. utcai iskolaépületben a 
2016/17-es tanévben jelentkező tanteremgondok megoldására a következő javaslatokat 
teszi:  

• A Karinthy F. utcai iskolaépület felújítási és bővítési tervében megjelölt 2 tanterem 
elkészítése a 2016/17-es tanévkezdésre.  

• A Biatorbágyi Általános Iskola fokozatos kivezetése a Karinthy F. utcai épületből, és 
az intézmény székhelyén történő elhelyezése.  
2016/17-es tanévben ne induljon 1. osztály a Karinthy F. utcai épületben és a 
tanévben 4. osztályt kezdő gyermekek is a Biatorbágyi Általános Iskola székhelyén 
folytassák tanulmányaikat.  

Indoklás: amennyiben a 2016/17-es tanévre nem valósul meg a Karinthy F. utcai épület 2 
tanteremmel való bővítése, úgy a továbbiakban nincs lehetőség tovább zsúfolni az épületet, 
növelni a gyereklétszámot, mert: 

• A tornaterem zsúfoltsága miatt hátrányt szenvednek a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskolába járó tanulók, mert a testnevelés órák 2/3-át nem 
tudják a szakórának megfelelő tornateremben eltölteni.  

• Az épület eredeti befogadóképességéhez készült beépített szekrények, tárolók 
jelenleg nem elegendőek, a megnövekedett létszám miatt nincs lehetőség a 
tanulók ruháinak, személyes holmijának elhelyezésére, tárolására.   

• Mivel a zsúfoltság miatt minden tanterem, folyosóvégből kialakított csoportszoba 
osztályteremként funkcionál, az épületben szaktantermek nem állnak 
rendelkezésre. 

• Jelenleg a tanulócsoportok aránya az alábbiak szerint alakul: 9 alsó tagozatos 
osztály a Ritsmann iskolában, 4 alsó tagozatos osztály a Biatorbágyi Általános 
Iskolában, 7 felső tagozatos osztály a Ritsmann iskolában. Az épület tanulóinak 
65%-a alsó tagozatos. Az alsósok magas száma miatt a tanítás kezdete előtt 
óriási közlekedési káosz alakul ki az intézmény környékén, mely esetenként 
komoly baleset forrása is lehet.  

 
A fenti indokok figyelembe vételével a Német Nemzetiségi Önkormányzat sürgős 
megoldást vár Biatorbágy Város Képviselő-testületétől a 2016/17-es tanév tanterem 
gondjainak áthidalására. 
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