A Dunakeszi Tankerületi Központ által 2017. szeptember 01. napján kiadott szakmai alapdokumentum
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Dunakeszi Tankerületi Központ
OM azonosító: 032351
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom
ki:
A köznevelési intézmény
1.

Megnevezései
1.1. Hivatalos neve:

2.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye:

3.

2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.

2.1.1. telephelye:

2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.

2.1.2. telephelye:

2131 Göd, Pesti út 72.

2.1.3. telephelye:

2132 Göd, Kálmán utca 13.

Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Dunakeszi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

4.

Típusa:

összetett iskola

5.

OM azonosító:

032351

6.

Köznevelési és egyéb alapfeladata
6.1. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2.

alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

6.1.2. alapfokú művészetoktatás

6.1.2.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, harsona tanszak, hegedű tanszak, kamarazene
tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, szaxofon tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, ütő tanszak,
zeneelmélet tanszak, zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak,
fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.1.2.2.

táncművészeti ág (kifutó tanszakok: modern-kortárstánc tanszak, néptánc tanszak) (új tanszakok: kortárstánc tanszak, néptánc
tanszak)

6.1.2.3.

képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kézműves tanszak, textilműves tanszak,
tűzzománc tanszak) (új tanszakok: fém- és zománcműves tanszak, grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak,
környezet- és kézműves kultúra tanszak, szobrászat és kerámia tanszak, textil- és bőrműves tanszak)

6.1.2.4.

12 évfolyam zeneművészeti ágban
12 évfolyam táncművészeti ágban
12 évfolyam képző- és iparművészeti ágban

6.1.3. egyéb köznevelési foglalkozás
6.1.3.1.

tanulószoba, iskolaotthon, egész napos iskola, napköziotthonos ellátás

6.1.4.

iskola maximális létszáma: 860 fő

6.1.5.

intézményegységenkénti maximális létszám:
Általános iskolai nevelés-oktatásban: 860 fő

Alapfokú művészetoktatásban: 620 fő (ebből táncművészeti ágon 240 fő, képző- és iparművészeti ágon 200 fő, zeneművészeti ágon
180 fő)
6.1.6.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 2131 Göd, Pesti út 72.
6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.2.

6.2.1.1.

táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.2.1.2.

12 évfolyam táncművészeti ágban

iskola maximális létszáma: 22 fő

6.3. 2132 Göd, Kálmán utca 13.
6.3.1. alapfokú művészetoktatás

6.3.2.

6.3.1.1.

táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.3.1.2.

12 évfolyam táncművészeti ágban

iskola maximális létszáma: 22 fő

6.4. 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
6.4.1. alapfokú művészetoktatás

6.4.2.
7.

6.4.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, gitár tanszak, harsona tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt
tanszak, szaxofon tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, zeneelmélet tanszak, zenetörténet-zeneirodalom
tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós
tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.4.1.2.

táncművészeti ág (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.4.1.3.

12 évfolyam zeneművészeti ágban; 12 évfolyam táncművészeti ágban

iskola maximális létszáma: 120 fő

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.
7.1.1. Helyrajzi száma:

4362, 1459/61, 1459/62

7.1.2. Hasznos alapterülete:

3884+110 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.2. 2131 Göd, Pesti út 72.
7.2.1. Helyrajzi száma:

1

7.2.2. Hasznos alapterülete:

574 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre:

ingyenes használati jog

7.3. 2132 Göd, Kálmán utca 13.
7.3.1. Helyrajzi száma:

5288

7.3.2. Hasznos alapterülete:

164 nm

7.3.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre:

ingyenes használati jog

7.4. 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.

8.

7.4.1. Helyrajzi száma:

394

7.4.2. Hasznos alapterülete:

3582 nm

7.4.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.4.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

