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Gödi Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM:   032351 

Cím:  2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. 

/:   (27)532-115  

E-mail:  godinemeth@invitel.hu 

:    www.godinemeth.hu 

 

 

Kedves Szülők! 

 
A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk 

felhívni a figyelmüket. 

 

 

 A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolába: 

2016. április 14-én 8:00-19:00 óráig és 15-én, 8:00-18:00 óráig írathatják be gyermekeiket. 

 

 Helyszín: földszinti F3-as tanterem 

 

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal: 

 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (ha van, személyigazolványát is), 

 iskolaérettséget igazoló eredeti óvodai szakvéleményt, 

 ha van - szakértői véleményt, 

 a gyermek és a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),  

 A gyorsabb ügyintézés érdekében egy fénymásolatot kérünk, de lehetőséget biztosítunk 

a helyben másolásra is. 

 TAJ kártyát 

 NYILATKOZAT a közös felügyeleti jog gyakorlására  

 NYILATKOZAT életvitelszerű lakcímről (beiratkozásnál tölthető ki) 

 NYILATKOZAT a hit-és erkölcstan oktatására vonatkozóan (beiratkozásnál tölthető ki) 

 NYILATKOZAT a választható tantárgyról, foglalkozásról (beiratkozásnál tölthető ki) 

 

Sorszámok a beiratkozáson: 
 

Az Önök kényelme érdekében, ahogyan az elmúlt tanévben is, sorszámot vehetnek át az iskola 

portáján, s így az Önöknek legmegfelelőbb időpontba jelentkezhetnek be.  

(A sorrend nem jelent semmilyen elbírálási szempontot, előnyt.) 

A sorszámon megtalálható az Önök által választott időpont. 

 

A sorszámokat 2016. 04. 04-től 04. 15-ig, 7:15-től 20:00 óráig személyesen vehetik át az iskola 

portásától. 
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Tájékoztató nem gödi vagy nem a körzetünkbe tartozó lakosoknak: 

Ha a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát szeretnék választani, 

kérjük, jöjjenek a beiratkozási időben (2016. április 14-15-én). Kérjük, vegyenek sorszámot a portán. 

Hozzák magukkal a fent jelzet íratok fénymásolatait. Gyermekük adatait felírjuk, és beiratkozási 

szándékukat tudomásul vesszük. 

Amennyiben a gyermek felvételéről az igazgató elutasítóan dönt, 5 napon belül a körzetes iskolába 

be kell íratni a gyermeket. 

 

Tájékoztató a körzetbe tartozó, de nem az iskolánkat választó lakosoknak: 

Kérjük, írassák be gyermeküket a választott iskolába. Ha elutasító felvételi levelet kapnak az adott 

iskolától, 5 napon belül írassák be a körzetes iskolába. 

A várakozás elkerülése végett, vegyék igénybe a sorszámokat. 

A tanulók felvételéről és osztályba sorolásáról az iskola igazgatója dönt. A felvételről szóló 

írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot 2016. április 29-ig küldi meg a 

szülők részére. 

 

2016/17. tanévben az első osztályos tanítók névsora: 

 

Sikes Bernadett  - Elmer György 

16 óráig tartó oktatás – választható angol vagy német nyelv, vagy magyar, matematika 

csoportbontott óra 

 

Szmereka Viktória-  

16 óráig tartó oktatás – választható angol vagy német nyelv 

 

    Laczkó Viktória – Kéryné Makay Zsuzsanna 

16 óráig tartó oktatás – választható angol vagy német nyelv, vagy magyar, matematika 

csoportbontott óra 

 

Fülöp Katalin - 

16 óráig tartó oktatás – választható angol vagy német nyelv, vagy magyar, matematika 

csoportbontott óra 
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A beiratkozásnál 3 lehetőség közül választhatnak: 

 angol nyelv heti 2 órában, (angol szakos tanítóval és tanárral csoportbontásban) 

 német nyelv heti 2 órában csoportbontásban, 

 plusz heti 1-1 óra magyar és matematika csoportbontásban, 

Szintén lehetőségük van a választásra a beiratkozásnál, hogy gyermekük erkölcstan vagy 

hit- és erkölcstan tantárgyat tanuljon órarend szerint. 

A nyilatkozatokat a honlapra feltöltjük, központi változás esetén jelezzük a honlapon vagy a 

beiratkozásnál. 

 

 

Várjuk szeretettel a bennünket választó, új elsős beiratkozókat! 

     

     Tisztelettel: 

 

       Bajkó Ildikó  Nyizsnyik Judit 

           igazgató            igazgatóhelyettes 

  

 

 

 

Göd, 2016. április 1.      


