
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

2015/2016-os tanév 

PÓTFELVÉTELI A MŰVÉSZETOKTATÁSON 

Pótfelvételi szeptember 5-én 16 órától 17.30-ig a földszint 1-

ben a következő szakokon:  

Ütőhangszer  

Néptánc (1-8. osztályosoknak)  

Kortárstánc (4-8. osztályosoknak  

Mazsorett szakkör (1-2-3-4. osztályosoknak)  

Tűzzománc, grafika, kézműves és környezetkultúra, textil- és 

bőrművesség (4-8. osztályosoknak) 

Művészeti órák beosztása 

 

Alsógödön  

Felsőgödön 

2016.08.31. 

Védőoltás 7. évfolyamos lányoknak 

EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és háttérintézményeivel együttműködve átfogó 

méhnyakrák-megelőzési programot indított, melynek elsődleges célja a méhnyakrák okozta 

megbetegedések és halálesetek számának csökkentése.  

További információk 

2016.08.31. 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvbeoszt2016a.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvbesozt2016f.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/infantsz2016.pdf


 

Első tanítási nap: 2016.09.01. csütörtök 

2016.09.01. csütörtök 8 óra: Tanévnyitó ünnepség az 

iskola udvarán. (Eső esetén a tantermekben.)  

További hasznos információk:  

Ünnepi öltözet iskolánkban: fehét blúz vagy ing, sötét 

szoknya vagy nadrág.  

Alsó tagozaton 8-16 óráig lesz tanítás.  

Felső tagozaton 1-3. óra: osztályfőnöki, 4-5. óra 

szaktárgyi órák.  

Tanulószobát 13 órától 16 óráig tartunk. Az első tanítási 

napon ügyelet nem lesz.  

 

A szülők, tanulók a tankönyveket az osztályfőnöktől az első két tanítási órában vehetik át.  

Az első tanítási napra a gyerekek egy füzetet, írószert, tízórait hozzanak magukkal.  

 

Ebédet az első tanítási napon az alsó tagozatos és a tanulószobás gyerekek kapnak.  



A csütörtöki ebédfelmérés alapján, péntektől a szokott rend szerint lehet étkezni.  

A speciális, diétás étkezést igénylők 2016.08.22-től kereshetik személyesen vagy telefonon 

Imre Gáborné élelmezésvezetőt.  

(Szakorvosi, MÁK igazolás, igénylő lap.)  

A 2016/2017-es tanév rendjéről szóló rendelet  

 

A titkárság 2015.08.24-től 8-16 óráig tart nyitva.  

 

2016.08.25.csütörtök, 8 óra: Javítóvizsga. 

Szeretettel várjuk kedves Tanítványainkat, Szüleiket és Nagyszüleiket a tanévnyitó 

ünnepségen! 

2016.08.17. 

EBÉDBEFIZETÉS 

Ebédet az előző nap 13 óráig lehet lemondani. Ha az ebédlemondás 

nem történt meg, akkor az ebédet saját ételhordóban el lehet vinni 

11.00 és 12.00 óra között. 

o Átutalással, bankszámlaszám: 10700323-44107309-51100005 

o Átutalás esetén a megjegyzésben: NL.EB. Név, osztály 

o Minden hónap 2-tól 10-ig lehet az ebédet befizetni. 

o Pénztári órák készpénzes befizetés esetén: 7.30-tól 14.30-ig 

o A konyha telefonszáma: 06-27/345-048 

o  

Köszönettel: Imre Gáborné élelmezésvezető 

ESZKÖZLISTA 

Eszközlista az alsó tagozatra a 2016/2017. tanévre  

Eszközlista a felső tagozatra a 2016/2017. tanévre 

2016.07.12. 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/inftanevrend2016.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/inf2016alsoeszkoz.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/inf2016felsoeszkoz.pdf


 

MEGHÍVÓ 



Szeretettel meghívjuk tanév végi rendezvényeinkre:  

2016. június 16. csütörtök 18 óra: Művészeti tanévzáró ünnepség  

2016. június 17. péntek 17 óra: Ballagás  

2016. június 23. csütörtök 16 óra: Tanévzáró ünnepség a felső tagozaton  

2016. június 23. csütörtök 17.30 óra: Tanévzáró ünnepség az alsó tagozaton 

Művészeti felvételi eredmények 

Felsőgödön:felvételi eredmények Alsógödön: felvételi eredmények 

Letölthető könyv a nyári balesetek megelőzésére 

A közeledő vakáció veszélyeire gondolva, az Országos 

Széchenyi Könyvtárból ingyenesen letölthető a 160 oldalas 

baleset-megelőző kiadvány:  

Nógrádi Gábor - Cakó Ferenc: VIGYÁZZ, HOGY SOSE 

ÉRJEN BAJ! 

A Magyar Elektronikus Könyvtárban több kötelező 

olvasmányt is megtalálsz, amelyeket letöltheted, illetve 

meghallgathatod: http://mek.oszk.hu/  

(Pl. Gárdonyi Géza: Egri Csillagok ) 

2016.06.06. 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelveteli2016n.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelveteli2016a.pdf
http://mek.oszk.hu/12500/12576/12576.pdf
http://mek.oszk.hu/12500/12576/12576.pdf
http://mek.oszk.hu/
http://www.mek.oszk.hu/00600/00656/index.phtml


 
 



 

Év végi tanszaki koncertek és vizsgák 

Év végi hangszeres vizsgák  

Év végi szolfézs vizsgák  

Év végi tanszaki koncertek 

Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt! 

2016.05.11. 

Művészeti felvételik 

Felsőgödön: 2016. június 8-9-én 14.00-18.00. További információk.  

Alsógödön: 2016. június 13-án 14.00-18.00. További információk.  

 

Minden érdeklődőt, jelentkezőt szeretettel várunk! 

2016.05.08. 

Kedves Szülők! 

A Művészeti Iskola 2016-2017-es tanévre történő visszairatkozásához szakonként 2000 Ft 

előleg befizetése szükséges.  

A befizetést 2016. június 6-án és 7-én 8.00-17.00 óráig a II. emeleti művészeti irodában lehet 

rendezni. 

Köszönettel: Szavári Anita művészeti igazgatóhelyettes 

2016.05.18. 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvvizsga1.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvvizsga2.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvvizsga3.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelveteli2016f.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelveteli2016h.pdf


Aktualitások 

A Tanulók/Versenyfelhívások menübe folyamatosan töltjük fel 

iskolánkba érkezett pályázatokat, versenyeket.  

A programok menüben frissítettük a feladattervet.  

2016. május 7-én, szombaton projektnapot tartunk. Családi nap: 10 

órától 14 óráig. 

2016.05.05. 

MEGHÍVÓ FOGADÓÓRÁRA 

Kedves Szülők!  

 

2016.05.03-án, kedden 16-18 óráig a felső tagozaton és az idegen nyelvi 

tanárok fogadóórát tartanak.  

2016.05.05-én, csütörtökön 16-18 óráig az alsó tagozatos tanítók fogadóórát tartanak.  

Az osztályfőnökök ezen a napokon szülői értekezleteket is tarthatnak (pl. 8. évfolyam 

ballagásról való tudnivalók). A szülőket a tájékoztató füzeten keresztül értesítik. 

MEGHÍVÓ FOGADÓÓRÁRA 

Kedves Szülők!  

 

2016.05.03-án, kedden 16-18 óráig a felső tagozaton és az idegen nyelvi 

tanárok fogadóórát tartanak.  

2016.05.05-én, csütörtökön 16-18 óráig az alsó tagozatos tanítók fogadóórát tartanak.  

Az osztályfőnökök ezen a napokon szülői értekezleteket is tarthatnak (pl. 8. évfolyam 

ballagásról való tudnivalók). A szülőket a tájékoztató füzeten keresztül értesítik. 

Pest megyei ütősverseny eredményei, 

K3 - Közoktatás- Közművelődés - Közgyűjtemény - 

Szakmai nap 

2016. április 26-án kedden tanítás nélküli munkanap volt 

iskolánkban.  

Ezen a napon került megrendezésre a Pest megyei 

ütősverseny és a K3 - szakmai nap.  

A tantestület szakmai napjára a József Attila Művelődési 

Házban került sor.  

Megismerhettük a művelődési ház és a könyvtár munkáját, a 

szakmai együttműködés lehetőségeit, kipróbálhattuk a 

kézműves foglalkozásokat (kép).  

A szakmai napon Gallé Gábor tartott előadást, közben a Retró Ady Klubról, az iskola 

múltjáról készített képeket vetített.  

 



 

Mialatt a tantestület egy része a szakmai napon vett részt, dr. Pintér György Alpolgármester 

Úr nyitotta meg a megyei ütősverseny.  

Az ütősverseny résztvevői az eredményhírdetés előtt koncerten vehettek részt.  

Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak a lelkiismeretes felkészülésért, a 

szép eredményekért!  

Versenyeredmények:

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!  

Kedves Támogatók! 

2016. április 1-én rendeztük meg az 

ÖSSZEFOGÁS NAPJÁT, az ÖKO napot, 

amelynek keretében megszépültek 

intézményünk tantermei, udvara. 

 

Köszönjük a támogatásukat, 



jelenlétüket, aktív munkájukat! 

2016.04.04. 

Kedves leendő elsős 

Szülők! 

A beiratkozás menübe új 

információkat töltöttünk fel. 

Leendő elsős tanítók 

bemutatása az iskola online 

újságjában: I-deák 

2016.04.06. 

 

Felkészítő tanár: Boldog Mónika 

http://ideak.godinemeth.hu/?p=5550


 



 



2016. április 1. 

AZ 

ÖSSZEFOGÁS 

NAPJA - ÖKO 

NAP 

A szülői 

munkaközösség 

kezdeményezésére, 

Forszt Judit, szülői 

munkaközösség 

vezető 

indítványozásával és segítségével, iskolánk tanulóinak és tanárainak összefogásával 2016. 

április elsején ÖKO napot tartunk, melynek keretében iskolánk udvarát, a környező utcákat, 

az iskola termeit közösen kitakarítjuk, rendbe tesszük.  

A takarítási munkálatokon kívül néhány terület megújítását is tervezzük: a kastély épülete 

előtti kert beültetését növényekkel, padok csiszolását, festését, komposztáló készítését, 

egynyári növények kiültetését, az iskola díszítését, homokozók kialakítását.  

 

Segítséget kaptunk eddig a kert kialakításához gödi vállalkozóktól:  

1. A Piramis Építőház az iskola kerítésének festéséhez alapanyagok (alapozó, festék, ecsetek) 

megvásárlását, termőföld szállítását, raklapok biztosítását a komposztáló kialakításához,  

2. Szabó Árpád egynyári növényeket,  

3. A Kisvakond Kertészet, Nagy Csanád, bokrokat, cserjéket,  

4. Ámbitus a kerti padok vásárlására 40 000 forintot ajánlott fel.  

5. PROTORG BT. festéket, ecsetet, kesztyűt ajánlott fel a padok festésére.  

 

Köszönettel veszünk bármilyen segítséget.  

Szeretettel várjuk a szülőket 2016. április elsején az összefogás napján egy közös ügy 

érdekében.  

Pénteken 12 órától az iskola főbejárata előtti kerítés festésére hívjuk a szülőket.  

Kérjük, hogy festéshez szükséges ecsetet és egy nagyobb üres tejfölös dobozt hozzanak 

magukkal.  

A hátsó kerítés csiszolási munkálatai még zajlanak, abban is segíthetnek.  

 

Délelőtti órákban (10 órától) az osztályoknak nyújthatnak segítséget, akik különböző 

feladatokat (osztálytakarítás, szekrényrendezés, kerti munkák, komposztáló készítése, padok 

festése...)  

 

Köszönjük a szülőknek az "1 osztály - 10 palánta" felajánlásokat!  

A palántákat is pénteken ültetik el a gyerekek. 

Szeretettel várunk minden kedves Támogatót! 

2016.03.29. 



 



 

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2016. március 30. szerda 

Országos kompetenciamérés 

Tanulóink - 2015-ben is - az országos átlagnál magasabb eredményeket értek el 

iskolánkban matematikából és szövegértésből. Köszönjük a felkészítő pedagógusok és 

tanítványaik lelkiismeretes munkáját! 



 
 

Az országos kompetenciamérés eredményei nyilvánosak: https://www.kir.hu/okmfit/  

Az országos kompetenciamérésen az intézmény eredményei 2008-tól.  

Az országos kompetenciamérés: feladatsorai és javítókulcsa  

Online gyakorlási lehetőség a kompetenciamérésre: eMentor.hu 

2016.03.18. 

Versenyeredmények az általános iskolában 

Tanulók versenyeredményei a 2015/2016-os tanévben2016.03.18. 

Kedves Szülők! 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő - a kormányhivatal által 

közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye 

szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

A beiratkozás időpontja ebben a tanévben:  

 2016.április 14-én, csütörtökön 8-19 óra között  

 2016.április 15-én, pénteken 8-18 óra között  

 

Hirdetmény a beiratkozásról 

Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat! 

2016.03.10. 

https://www.kir.hu/okmfit/
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=032351
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok
http://www.ementor.hu/
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/tan20152016.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/hirelsos20165.pdf


 

MEGHÍVÓ 

Fogadóórát tartunk 2016. március 8-án kedden, 16-18 óráig a felső tagozaton,  

2016. március 9-én szerdán, 16-17 óráig az alsó tagozaton.  

Eltérő időpont esetén a tanító, szaktanár értesíti a szülőket. 

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket! 



 

Kedves Szülők, Támogatóink! 

A Németh László Általános Iskola 

Gyermekekért Alapítványa köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik előző évi 

jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották 

alapítványunk részére.  

Gyermekeink érdekében a továbbiakban is 

számítunk megtisztelő felajánlásaikra.  

Kérjük, gondoljanak ránk az idén is, és 

adójuk 1%-ával segítsék alapítványunkat!  

Rendelkező nyilatkozat útmutatója  

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/1szazalek.pdf


Letölthető rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról  

Alapítványunk adószáma: 18675809-1-13  

Alapítványunk számlaszáma: 10103898-11190145-00000008, Budapest Bank 

Köszönettel: Jerneiné Fülöp Judit, a kuratórium elnöke és Bajkó Ildikó, igazgató 

2016.03.06. 

PREZENTÁCIÓKÉSZÍTŐ VERSENY 

 

Az újságíró szakkör diákjai elindultak a Környezettudatos életmód bemutatása az iskolában c. 

prezentációkészítő versenyen.  

Ahhoz, hogy a második fordulóba továbbjussanak, minél több szavazatot kell szerezniük.  

Szavazás ideje: 2016. március 1-4-ig.  

Módja: Mozgó Diák nevű facebook oldalon lehet szavazni a pályamunkák like-olásával.  

https://hu-hu.facebook.com/mozgo.diak 

KÖSZÖNJÜK A SZAVAZATOKAT! 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/1szazalekrovid.pdf


 

Körzethatárok 2016/2017. tanévben 

Hirdetmény a körzethatárról 1.  

Hirdetmény a körzethatárról 2.  

Körzethatárok: általános iskola  

Körzethatárok: pedagógiai szakszolgálatok 

2016.02.29. 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődő Szülőket a nyílt napokon:  

2016.03.07. hétfő: 5. évfolyamon. A 7. évfolyamon a belépő tantárgyaknál.  

Nyílt napok az első évfolyamon a tanítók és nyelvtanárok által kijelölt időben 2016.03.01-től 

03.07-ig.  

Nyílt hét a művészetoktatáson: 2016.03.07-től 11-ig.  

 

2016. március 1. 17 óra: Tájékoztató szülői értekezlet a hit- és erkölcstan oktatásról az 

ebédlőben. 

Kedves Szülők! 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/hirelsos20161.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/hirelsos20162.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/hirelsos20163.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/hirelsos20164.pdf


Tanítás nélküli munkanap (munkanapcserével)  

2016. március 5. szombat helyett:  

a CSALÁDI NAP 2015. május 7-én, szombaton kerül megrendezésre. 

2016.02.22. 

 
 

PDF-ben a rajzverseny kiírása  

 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/muvkepzo2016.pdf


Művészetoktatás: 

Térítési és tandíjak befizetésének időpontja: 2016. február 8-9-10., 8.00-tól 

17.00 óráig 

Kedves Szülők! 

2016. február 1-én a félévi értekezlet miatt tanítás nélküli nap lesz.  

2016. február 19-én a tantestület szakmai napja és továbbképzés miatt tanítás nélküli 

nap lesz.  

MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel várjuk a szülőket az SZMK és a félévi szülői értekezletekre:  

2016. február 1-én, hétfőn 17 órakor: SZMK ülés  

2016. február 2-án, kedden 17 órakor: 8. évfolyam szülői értekezlete  

2016. február 2-án, kedden 18 órakor: 7. évfolyam szülői értekezlete  

2016. február 3-án, szerdán 17 órakor: 1. évfolyam szülői értekezlete  

2016. február 4-én, csütörtökön 17 órakor: 2. évfolyam szülői értekezlete  

2016. február 9-én, kedden 17 órakor: 5. évfolyam szülői értekezlete  

2016. február 9-én, kedden 18 órakor: 6. évfolyam szülői értekezlete  

2016. február 10-én, szerdán 17 órakor: 3. évfolyam szülői értekezlete  

2016. február 11-én, csütörtökön 17 órakor: 4. évfolyam szülői értekezlete  

Tanítók -eltérő időpont esetén- a tájékoztató füzeten keresztül értesítik a szülőket. 



 
 



 
 



 

"ISKOLA EDUKÁCIÓS PROGRAM" 

2016. január 21-én, csütörtökön iskolánkban kiállítás, előadások, 

interaktív játék és rendezvények lesznek, amelyek segítséget 

nyújtanak az egészségtudatos táplálkozás kialakításában, bemutatják 

a tejtermékek sokféleségét, és szerepét az egészséges táplálkozásban, 

fejlődésben. 



 

 

Örömmel értesültünk, hogy 2016. 

január 1-én - iskolánk a sikeres 

pályázatával - elnyerte az 

ÖKOISKOLA címet! 



Bartus Klaudia az ÖKO munkacsoport vezetője, Bereginé Antal Csilla természettudományi 

munkaközösség-vezető és Bajkó Ildikó igazgató 

 
 

2016. január 4-vel és 11-vel kezdődő hét: A hét. Utána: páros hét A hét, páratlan hét B hét.  

 
 



 
 

Karácsonyi gyűjtés a TOP-házban lakó gyerekeknek, fiataloknak 

Iskolánkban több éves hagyomány, hogy a TOP-házban lakó gyerekeknek, fiataloknak 

adománygyűjtés szervezünk a karácsonyi időszakban. (I-deák cikke. Információk a TOP-

házról.)  

http://ideak.godinemeth.hu/?p=528/
http://www.pmik.hu/index.php/vintezmenyek/szocialis/84-szocialis-intezmenyek/136-tophaz-specialis-otthon
http://www.pmik.hu/index.php/vintezmenyek/szocialis/84-szocialis-intezmenyek/136-tophaz-specialis-otthon


2015. november 30-tól december 14-ig, hétfőig az osztályfőnököknek, a tanárikban, vagy a 

portára lehet leadni az adományokat. A TOP-ház lakóinak használt ruhaneműkre (zoknik 

minden méretben, pólók, nadrágok,...), törölközőre, színes ceruzákra, színező füzetekre lenne 

szükségük.  

A ruhaneműket tisztán, jó állapotban várjuk. 

Minden kedves Szülőnek, Diáknak előre is köszönjük a segítségét a TOP-ház lakóinak 

nevében! 

2015.11.27. 

 
 



 

Meghívó 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel várjuk Önöket fogadóóránkra!  

 

2015. november 10-én 16 órától 18 óráig a felső tagozaton fogadóórát tartunk.  

Ebben az időpontban az alsós évfolyamon idegen nyelvet oktató felsős tanárokat is fel lehet 

keresni.  

 

Iskolarendőrünk Masznyik Attila főtörzszászlós 2015.11.10-én, 16 órától 17 óráig tart 

fogadóórát a felsős tanáriban.  

Elérhetősége: telefonszám: 06-70-4920746.  

 



Somkereki Edit gyógytestnevelő tanár 2015.11.10-én 17.30-tól 18.30-ig tart fogadóórát a 

felsős tanáriban.  

Greguss Gergő néptánctanár 2015.11.10-én 17.15-tól 18.00-ig tart fogadóórát a művészeti 

tanáriban.  

 

Alsó tagozatos fogadóóra: 2015. november 18-án. Eltérő időpont esetén a tanító a tájékoztató 

füzetben jelezni fogja. 

2015.11.09. 

 



 

Pályaválasztási Szülői Értekezlet 

Kedves Szülők!  

 

2015. október 13-án kedden, 17 órakor pályaválasztási szülői értekezletet tartunk az 

ebédlőben.  

 A szülői értekezleten a környékbeli gimnáziumok, középiskolák, szakiskolák igazgatói, 

képveselői bemutatják intézményüket.  

Szeretettel várjuk a 7-8. osztályos tanulókat és szüleiket! 

Bajkó Ildikó igazgató 

2015.09.24. 

Rekordot állítottunk fel! 



Az első rekordkísérlet, a "Leghosszabb csuklófogással összekapcsolódott emberi lánc" eddigi 

Guinness rekordja 1811 fő volt.  

Tanulóink szüleikkel, az óvodásokkal és a gödi támogatókkal együtt 1928 fős láncot alkottak.  

A Guinness rekord hitelesítésére még várnunk kell. Külön köszönet Dégi Júliának a 

szervezésért!  

 A rekordkísérlet a 17. perctől tekinthető meg. (M1 híradó)  

Képek, hírek (Facebook)  

Képek, hírek (Blog) 

GRATULÁLUNK MINDENKINEK! KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT! 

Bajkó Ildikó igazgató 

2015.09.23. 

http://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-2200-2015-09-22-i-adas/
https://www.facebook.com/rekordok?ref=hl/
http://rekordok.blog.hu/


 

MOBILITÁSI HÉT 2015.09.16-tól 2015.09.22-ig 

További információk: Mobilitási hét  

 

Programok: Programfüzet  

 

További információk: Mobilitási hét gödi honlapja 

http://www.godinemeth.hu/projektmobil.html
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/projektmobil1.pdf
http://emh.nevelek.hu/


 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket, érdeklődöket szombaton a 100 éves Felsőgöd - 

ünnepségre, ahol iskolánk tanulói is fellépnek! 



 



Álláshirdetés 

2015. szeptember 1-i kezdéssel keresünk 1 fő tanítót határozott időre.  

Felsős igazgatóhelyettesi pályázat.  

Művészeti igazgatóhelyettesi pályázat.  

Érdeklődni lehet az állások iránt a 27/532-115-ös telefonszámon vagy az iskola e-mail címén 

önéletrajzzal. 

2015.08.25. 

Első tanítási nap: 2015.09.01. kedd 

2015.09.01. kedd 8 óra: Tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán. (Eső esetén a 

tantermekben.)  

További hasznos információk:  

Ünnepi öltözet iskolánkban: fehét blúz vagy ing, sötét szoknya vagy nadrág.  

Alsó tagozaton 8-16 óráig lesz tanítás.  

Felső tagozaton 1-3. óra: osztályfőnöki, 4-5. óra szaktárgyi órák.  

Tanulószobát 13 órától 16 óráig tartunk. Az első tanítási napon ügyelet nem lesz.  

 

A szülők, tanulók a tankönyveket az osztályfőnöktől az első két tanítási órában vehetik át.  

Az első tanítási napra a gyerekek egy füzetet, írószert, tízórait hozzanak magukkal.  

 

Ebédet az első tanítási napon az alsó tagozatos és a tanulószobás gyerekek kapnak.  

A keddi ebédfelmérés alapján, szerdától a szokott rend szerint lehet étkezni.  

 

A titkárság 2015.08.24-től 8-16 óráig tart nyitva.  

 

2015.08.31. hétfő, 8 óra: Javítóvizsga  

Művészetoktatás: aktuális információknál. 

Szeretettel várjuk kedves Tanítványainkat, Szüleiket és Nagyszüleiket a tanévnyitó 

ünnepségen! 

2015.08.15. 

Eszközlista 

Eszközlista az alsó tagozatra a 2015/2016. tanévre  

Eszközlista a felső tagozatra a 2015/2016. tanévre  

 Köszönjük a kedves Szülők visszajelzéseit: 4. osztály matematika eszközlistáját frissítettük.  

 

KELLO tankönyvekkel kapcsolatos szülői tájékoztatója  

 

Részlet a tájékoztatóból:  

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az 

iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt, átadás/átvételi bizonylat kíséretében.  

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/hir2015f.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/hir2015m.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/infeszkoz2015a.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/infeszkoz2015f.pdf
http://kello.hu/diakokesszulok/a%202015%20es%202016%20tanev%20tankonyvellatasi%20tajekoztatoja


Ebből 1 eredeti aláírt példány Önöknél marad, a 2. eredeti aláírt példányt az iskola 

visszajuttatja a KELLO részére.  

A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket.  

Befizetési határidő: 2015. szeptember 15.  

Befizetés módja:  

- csekk vagy banki átutalás a következő számlaszámra: 64400068-30107825-11100049  

- iskolakezdési utalvány: KELLO INFOPONTOKON és a kijelölt postahivatalokban  

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve 

bankkártyával a Kello-Infopontjainkon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel 

és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek.  

 

Iskolánkban, az elmúlt évekhez hasonlóan, az első tanítási napon vehetik át a szülők, 

gyermekek a tankönyveket az osztályfőnököktől. 

2015.08.05. 

MŰVÉSZETOKTATÁS: FONTOS INFORMÁCIÓK A 2015/16-OS 

TANÉVRE 

Felvételi eredmények /Felsőgöd/  

Felvételi eredmények /Alsógöd/  

Térítési/tandíj kedvezménykérő lap  

Kedvezmények mértéke  

Nyilatkozat tartásdíjról  

Térítési/tandíj  

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelvi2015felso.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelvi2015also.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201508lap.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201508kedv.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201508nyil.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201508tan.pdf


 

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás 

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 1. 

napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-

vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági 

balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított 

korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének 

napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.  

 További információk, nyomtatványok 

MEGHÍVÓ 

Göd Városi Könyvtár 2015. május 30-án, 

szombaton 17 órakor HELYTÖRTÉNETI 

ELŐADÁST szervez.  

 

Az előadás vendége NÉMETH MAGDA, 

névadónk lánya, aki személyes Felsőgödhöz 

kötődő emlékeiről mesél.  

 

Helyszíne: JAHM, kiállítóterem, 2131 Göd 

Pesti út 72.  

http://www.groupama-garancia.hu/biztos-t-sok/biztos-t-sok-a-cora-hipermarketekben/-ltal-nos-gyermek-es-ifj-s-gi-balesetbiztos-t-s-@/article.jspz?id=79642


 

/Németh Ágnes, Judit és Magda 1940-ben/ 

A könyvtár nevében szeretettel várunnk minden kedves Szülőt, Diákot, Érdeklődőt! 

KÖSZÖNET 

Köszönjük a kedves Szülőknek és támogatóinknak, hogy önzetlen segítségükkel 

megvalósíthattuk  

és színvonalassabbá tehettük  

hagyományos Családi Napunkat. 

 

  



 



 

 
 

TE SZEDD! 

Intézményünk idén is csatlakozott a Te Szedd! akcióhoz.  

Célunk, hogy Göd utcái ne legyenek szemetesek.  

Iskolánk tanulói 2015. május 15-én vesznek részt a környezetvédelmi programban. 

GRATULÁLUNK! 

A DUE Médiahálózat 25. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatának 

ünnepélyes eredményhirdetését és díjátadását 2015. május 8-án tartották az Országos Ifjúsági 

Sajtófesztiválon. 

Az év diákfotósa Nyírő Jázmin lett. 

Gratulálunk Jázminnak, az I-deák szerkesztőségének és felkészítő tanáraiknak! 



 
 



 
 

 

Év végi hangszeres vizsgák  

Év végi szolfézs vizsgák  

Év végi tanszaki koncertek  

Fontos művészeti információk  

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201505061.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201505062.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201505063.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muv201505064.pdf


Iskolánk az M2 Gyerekhíradójában 

Az M2 Gyerekhíradó című műsorában 2015.05.07-én, csütörtökön este 19:40-kor kerül 

adásba az iskoláról, a rézfúvós versenyről készült műsor. A 2015.05.04-i adás /3:40-től 

5:40-ig/ 

Gratulálunk! 

Pest megyei Biológia Tanulmányi Versenyen Ferenci Kata (8. c) 2. helyezést ért el.  

 

Bolyai Természettudományi csapatversenyen Pest megyében I. helyen és országos döntőben 

8. helyen végzett nyolcadikos csapatunk.  

A csapat tagjai: Bánfi Márton,Boros Máté,Demeter Adrienn, Tóvaj Attila 8. d osztályos 

tanulók  

 

Dr. Gánti Tibor Természettudományi csapatverseny döntőjén (Boronkay Gy. Műszaki 

Középisk. koll. és gimnáziumban Vácon) 2. helyen végzett nyolcadikos csapatunk.  

 Csapattagok: Boros Máté, Demeter Adrienn és Tóvaj Attila. Az előfordulókban részt vett 

még Sági Dávid. ( 8.d osztályosok)  

Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak! 

 

2015.04.16. 

http://www.mediaklikk.hu/video/hetedhet-gyerekhirado-2015-05-04-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/hetedhet-gyerekhirado-2015-05-04-i-adas/


 
 



 
 



 
 



 
 

Kedves Szülők, Támogatóink! 

A Németh László Általános Iskola 

Gyermekekért Alapítványa köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik előző évi 

jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották 

alapítványunk részére.  

Gyermekeink érdekében a továbbiakban is 

számítunk megtisztelő felajánlásaikra.  

Kérjük, gondoljanak ránk az idén is, és 



adójuk 1%-ával segítsék alapítványunkat!  

Letölthető rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról útmutatóval  

Letölthető rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról  

Alapítványunk adószáma: 18675809-1-13  

Alapítványunk számlaszáma: 10103898-11190145-00000008, Budapest Bank 

Köszönettel: Jerneiné Fülöp Judit, a kuratórium elnöke és Bajkó Ildikó, igazgató 

 
 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/1szazalek.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/1szazalekrovid.pdf


 

Információk 

A beiratkozás időpontja ebben a tanévben:  

 2015.április 16-án, csütörtökön 8-19 óra között  

 2015.április 17-én, pénteken 8-18 óra között  

Szeretettel várjuk leendő elsős tanítványainkat! 

Papír- és elektronikus hulladékgyűjtés 

2015.03.24-től 26-ig (keddtől csütörtökig)  

14.30-tól 17.30-ig  

papír- és elektronikus hulladékgyűjtést szervezünk. 

Információk 

o 2015.03.23-i étlapot az "Információk szülőknek" menüben olvashatják. 

o Hirdetmény a beiratkozásról 

o Tájékoztató a körzethatárokról (Pontosítva központilag: 2015.03.04.) 

o Tájékoztató a tanulói tankönyvtámogatáshoz 

o Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz (Határidő: 2015.03.09.) 
o 2015.03.02-tól nyílt napok a feladattervben. Szeretettel várjuk a kedves Szülőket! 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/hirelsos20151.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/hirkorzet2015.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/inftankonyv2015.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/inftankonyv2015.docx
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/infprogram.pdf


Kedves Szülők! 

2015. március 10-én, kedden 16 órától, az ebédlőben az 1-6. osztályos tanulók és a leendő 

elsős tanulók szüleinek tájékoztatást tartunk az egyházak képviselőivel az erkölcstan/hit- és 

erkölcstan oktatásról.  

2015. március 27-én az Iskolába hívogatón a leendő elsős szülők ismételten meghallgathatják 

a tájékoztatót és megismerkedhetnek a hittanoktatókkal is.  

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket! 

 

2015.02.27. 

Kedves Szülők, Támogatóink! 

A Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítványa köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik előző évi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották alapítványunk részére.  

Gyermekeink érdekében a továbbiakban is számítunk megtisztelő felajánlásaikra.  

Kérjük, gondoljanak ránk az idén is, és adójuk 1%-ával segítsék alapítványunkat!  

Letölthető rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról útmutatóval  

Letölthető rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról  

Alapítványunk adószáma: 18675809-1-13  

Alapítványunk számlaszáma: 10103898-11190145-00000008, Budapest Bank 

Köszönettel: Jerneiné Fülöp Judit, a kuratórium elnöke és Bajkó Ildikó, igazgató 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/1szazalek.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/1szazalekrovid.pdf


 
 



 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

Kedves Szülők! 

o Kérjük, részvételükkel és támogatásukkal segítség tanítványunk családját 2015. február 

1-én, 17 órakor a részükre rendezett jótékonysági kézilabda mérkőzésen. 

o Köszönjük, hogy támogatták a TOPHÁZ lakóit decemberben, nagy örömmel fogadták a 

szülők, pedagógusok felajánlásait. 

o Köszönjük, hogy a kupakgyűjtéssel folyamatosan támogatják Sumina Annamária 

tanítványunk gyógykezelését. 

o Iskolánk részére 1 monitor felajánlás érkezett, amelyet már "munkárára is fogtunk". 

Köszönjük, és továbbra is szívesen fogadjuk segítségüket, felajánlásaikat.. 



 

2015.01.22. 



TISZTASZOFTVER PROGRAM 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Tisztaszoftver programja, amellyel egyedülálló lehetőség 

nyílt meg a diákok és a szüleik előtt.  

 

A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb 

elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 

számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen 

töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai 

programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta 

verzióját a következő linken: www.o365.educatio.hu  

 

Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza minden olyan alkalmazás – többek között a 

Word, az Excel, a PowerPoint vagy a Publisher – legfrissebb verzióját, amelyek tanulmányaik 

során támogatják a gyerekeket, magabiztos felhasználói tudást adnak, hosszú távon pedig a 

jövőbeni foglalkoztathatóságukra is hatást gyakorolnak.  

 

A Tisztaszoftver Program célkitűzése a diákok támogatására és motiválására irányul egy 

olyan, legális szoftver használatával, amely megkönnyíti a mindennapi tanulást, az otthoni 

munkát és a közösen végzett feladatok ellátását, valamint megismerteti a diákokkal a jogtiszta 

szoftverhasználat előnyeit.  

 

A jogtiszta szoftver ingyenes letöltéséhez nincs más teendő, mint regisztrálni az alábbi linken 

az oktatási azonosító megadásával: www.o365.educatio.hu 

Forrás: http://www.tisztaszoftver.hu/ 

2015.01.10. 

Iskolánk rendőre: Tóth Richárd törzsőrmester 

o Telefonszáma: 20/242 6732 

o Fogadóórája: minden páratlan héten kedden: 16-18 óráig, a Gödi Rendőrőrsön 

o Fogadóórája az iskolánkban: 2014.11.18-án, 2015.03.24-én 16-18 óráig, a felsős 

tanáriban 

o E-mail címe: tothric(a)pest.police.hu 

o Fordulj hozzá bizalommal! 

Tisztelt Szülők! 

Intézményünkben iskolapszichológusok dolgoznak, akik csoportos (hospitálás, 

személyiségfejlesztés, szociális készségek fejlesztése, önismeret, interaktív előadások…) és 

egyéni formában is foglalkoznak a gyerekekkel.  

 

Amint egyéni konzultációra kerül sor gyermekével, arról minden esetben értesíteni fogjuk, 

valamint az adott iskolapszichológus felveszi Önnel a kapcsolatot.  

 

http://www.o365.educatio.hu/
http://www.o365.educatio.hu/
http://www.tisztaszoftver.hu/


Amennyiben szeretné felvenni a kapcsolatot az iskolapszichológusokkal, úgy azt megteheti az 

alábbi e-mail címek valamelyikén, illetve a titkársági telefonszámon (27/532-115) keresztül. 

o Buzsik Mária: buzsikmanyo(a)gmail.com 

o hétfő 11órától - 16 óráig és szülői fogadó óra 16 órától - 17 óráig 

o péntek 8 órától - 13 óráig 

o Káró Diána: karo.diana6(a)gmail.com 

o péntek 10 órától 16.30 óráig 

 

Iskolánk is részt vesz a Mobilitási héten.  

2014.09.20-án, szombaton 18 órától néptánc és kézműves foglalkozás lesz az ebédlőben.  

2014.09.22-én, hétfőn a József utca lezárásra kerül 7-től 19 óráig. Az utcában 

aszfaltrajzverseny, akadálypálya és egyéb programok lesznek.  

További információk 

2014.09.11. 

EBÉDBEFIZETÉS 

Ebédet az előző nap 13 óráig lehet lemondani. Ha az ebédlemondás 

nem történt meg, akkor az ebédet saját ételhordóban el lehet vinni 

11.00 és 12.00 óra között. 

o Átutalással, bankszámlaszám: 10700323-44107309-51100005 

o Átutalás esetén a megjegyzésben: NL.EB. Név, osztály 

o Minden hónap 2-tól 10-ig lehet az ebédet befizetni. 

o Pénztári órák készpénzes befizetés esetén: 7.30-tól 14.30-ig 

o A konyha telefonszáma: 06-27/345-048 

o  

Köszönettel: Imre Gáborné élelmezésvezető 

2014.09.09. 

GRATULÁLUNK! 

Markó József polgármester és dr. Pintér György alpolgármester 2014. 

március 15-én adta át a Kóczán Mór Vándordíjat Lukács István 

tanulónknak kiemelkedő sporttevékenységéért.  

http://emh.nevelek.hu/


 

Képek, cikkek az átadásról a Rólunk írták menüben. 

KASTÉLY KERT PROJEKT 

2013-ban a kastély előtti területen elkezdtük a kert rendezését Thalmeiner Tünde 

kertészmérnök vezetésével,tanulóink segítségével. (Gödi körkép 2013. július)  

 

A KASTÉLY KERT PROJEKT idén is folytatódik. 2014. március 29-én szombaton 8-tól 12 

óráig újabb munkálatok kezdődnek, ebben segítenek önkéntes jelentkezők (Gödi Körkép 

munkatársai, szülők és tanulóink). A munkát szombaton bontással, tereprendezéssel, 

növények átültetésével kezdjük.  

 

A projektről szóló tájékoztató.  

 

Minden segítséget köszönettel fogadunk, legyen az önkéntes segítség (bontás, ásás, 

kertészkedés) vagy anyagi támogatás (cement, sóder, homok, zsaluanyag, gyalult fa, 

vasanyag, viacolor burkolat...)  

 

A jelentkezéseket, felajánlásokat az az iskola e-mail címére várjuk. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

GRATULÁLUNK! 

A 2013. évi országos kompetenciamérésen ismét kimagasló eredményt értek el tanulóink.  

Intézményi összefoglaló jelentés  

Eredmények honlapja 

 

 
 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/infpark201402.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/infpark201403.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/isk2013intezmeny.pdf
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok/okm2013_eredmenye_megjelent/


Kedves Látogatóink! 

Kérjük segítsék tanítványunk, Sumina Annamária gyógyulását azzal, hogy felesleges 

műanyagkupakjaikat az iskola portáján leadják. Annamária honlapját a "tanulók honlapjai" 

menüpontból is elérhetik. 

Köszönjük segítségüket! 

 


