ÁLTALÁNOS ISKOLA
2016/2017-es tanév

Tájékoztatás étkezési térítési díj fizetéséről
Kedves Szülők!
A 2017/2018. tanévben új étkezési rendet, befizetést alakítanak ki.
Az étkezési térítési díj befizetéséről szóló tájékoztatót, nyomtatványokat
a tanulók nyomtatott formában kézhez kapták, de a honlapról is
letölthetőek.
Kérjük a nyomtatványokat az osztályfőnököknek vagy az iskola portájára leadni
szíveskedjenek 2017. június 9-ig. A Településellátó Szervezet tájékoztatója és nyomtatványai

Segítségüket előre is köszönjük!
2017.06.02.

Intézményvezetői pályázat
A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
állására
1
pályázat
érkezett.
- Bajkó Ildikó pályázata

MEGHÍVÓ
Kedves Szülők!
Szeretettel
várjuk
fogadóórára:
2017.
május
9-én,
kedden
16-18
óráig
a
felső
tagozaton,
2017.
május
10-11-én,
a
tanító
által
kijelölt
időben.
A májusi fogadóóra időpontjában az osztályfőnök döntése alapján szülői értekezlet is tartható.

Szeretettel várjuk a 2017/2018. tanévben elsős tanulók szüleit:
- 2017. május 15-én, hétfőn 17 órára az első szülői értekezletre.
17-17.30-ig az ebédlőben közös tájékoztató az igazgatóval,
majd
17.30-tól
az
osztálytanítókkal.
Bajkó Ildikó igazgató
2017.05.03.

A 2017/2018. tanévben választható tantárgyak, foglalkozások
nyomtatványai
Az évfolyamok a leendő 2017/2018-as tanévre vonatkoznak:
Választható tantárgyak, foglalkozások az 1-3. évfolyamon
Választható
tantárgyak,
foglalkozások a
4.
évfolyamon
Választható
tantárgyak,
foglalkozások
az
5-8.
évfolyamon
Nyilatkozat
az
etika/hités
erkölcstan
oktatásról
(változás
esetén)
Tanulószoba
igénylőlap
5-8.
évfolyamon
A nyomtatványokat a héten, kinyomtatva kapják meg a gyerekek.
2017.04.24.

SIKERES PÁLYÁZAT
Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy GÖD Város Önkormányzata a "Napelemes rendszer
kialakítása és épületenergetikai korszerűsítés a Gödi Németh László Általános Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
épületein"
pályázata
sikeres
volt.
A KEHOP-5.2.9 projekt nyitó értekezletére 2017. április 7-én került sor.
A külső nyílászárok, ajtók, ablakok felmérése, tervezése a tavaszi szünetben elkezdődött. 2017.
június 16-tól kezdődik a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, tetőszigetelés és a napelemes
rendszer kialakítása.

Köszönjük Göd Város Önkormányzatának támogatását!
Bajkó Ildikó igazgató

Tájékoztató a beiratkozásról, elsős osztályfőnökök
Tájékoztató a beiratkozásról, elsős osztályfőnökök
Nyilatkozat a kötelezően választható tantárgyakról,
válaszható
foglalkozásokról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról /3.sz. melléklet/
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről /2.sz.
melléklet/
Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásról
2017.04.19.

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Tájékoztató a beiratkozásról, elsős osztályfőnökök
Tájékoztató a beiratkozásról, elsős osztályfőnökök
2017.03.31.

Tisztelt Szülők!
A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a
jogszabályok szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné
kikérni a magyar állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre.
A párbeszéd elősegítésére a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető
online kérdőív elérhető az alábbi oldalon: https://konzultacio.kormany.hu/ Kérjük, mondják el

Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban.
Véleménynyilvánításukat
előre
is
köszönjük.
Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hit- és erkölcstan oktatás

Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló
egyházi jogi személyek megnevezése, illetékes képviselőjének neve, címe:
o
o
o
o
o
o

Magyar Katolikus Egyház
Mészáros Csaba plébános, 2132 Göd, Bozóky Gyula tér 2.
Képviselő: Burger Katalin
Elérhetőség: katalinburger@gmail.com
Hit- és erkölcstan oktatók:
Burger Katalin és Törökné Abonyi Judit

o
o
o
o
o
o

Magyarországi Református Egyház
Sipos-Vizaknai Gergely lelkész, 2132 Göd, Lenkey út 7-9.
Képviselő: Sipos-Vizaknai Gergely
Elérhetőség: siposvg@gmail.com
Hit- és erkölcstan oktatók:
Sipos-Vizaknai Gabriella és Szabó Éva

o
o
o
o
o
o

Magyarországi Evangélikus Egyház
Chikan Katalin lelkész, 2120 Dunakeszi, Verseny út 22.
Képviselő: Chikán Katalin
Elérhetőség : kchikan@lutheran.hu
Hit- és erkölcstan oktató:
Chikan Katalin

o
o
o
o
o
o

Váci Görögkatolikus Egyházközség
Bubrik Miklós görögkatolikus parókus, 2600 Vác, Március 15. tér 22. I/5.
Képviselő: Bubrik Miklós
Elérhetőség: bubrikmikatya@gmail.com
Hit- és erkölcstan oktató:
Bubrik Miklós

o
o
o
o
o
o

Hit Gyülekezete
Kiss István pásztor, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 15.
Képviselő: Kiss István
Elérhetőség: ikiss48@gmail.com
Hit- és erkölcstan oktató:
Knap Jánosné Ilona

o
o
o
o
o
o

Zsidó Egyház
MAZSIHISZ Oktatási Osztály
Képviselő: MAZSIHISZ Oktatási Osztály Csillag Ferenc
Elérhetőség: oktatas@mazsihisz.hu
Hit- és erkölcstan oktató:
jelentkezők számától függ

o
o
o
o
o

Baptista Egyház
Képviselő: Meláth Attila baptista lelkipásztor
Elérhetőség: attilamelath@gmail.com
Hit- és erkölcstan oktató:
Meláth Attila baptista lelkipásztor
2017.03.16.

Étlap, térítési díjak
Kedves

Szülők!

Az Étkezés, étlap menübe új információkat tettünk fel a megújult Településellátó Szervezet
honlapjáról.
2017.03.10.

Kedves Szülők!
Iskolánk az etika/hit- és erkölcstan oktatásának
megszervezéséről szóló tájékoztató délutánt 2017. március
10-én, pénteken tartja meg az egyházak képviselőivel.

16.00-kor
17.00-kor

a

az
ebédlőben,
az
diszteremben, a leendő 1.

1-7.
osztályos

évfolyamon
tanulók szüleit

érintett,
várjuk.

Az "Iskolába hívogató" 2017. 03.10-én 16.30-tól kezdődik, amelyen bemutatkoznak a leendő
elsős
tanító
nénik
is.
A
következő
"Iskolába
hívogató"
időpontja:
2017.03.24.
Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket!

Köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató

További információk
2017.03.08.

Körzethatárok a 2017/2018.
tanévben
A
nevelésioktatási intézmények működéséről és a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról
szóló
20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése
alapján
a
köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak
február utolsó napjáig kell tájékoztatni a települési önkormányzatokat és az illetékességi
területén működő általános iskolákat a kijelölt általános iskolai felvételi körzetekről.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala meghatározta az általános iskolák felvételi
körzetét,
és
megküldte
az
intézmények
fenntartója
részére.
Hirdetmény
a
Körzethatárok:
általános
Körzethatárok: pedagógiai szakszolgálatok

körzethatárról
iskola
2017.02.28.

Intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó
pályázati felhívás
A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás
2017.02.28-án
megjelent
az
állásportálon.
A
felhívás
elérhető: https://kozigallas.gov.hu
2017.02.28.

Nyílt napok:
2017. február 27-én, hétfőn az 5. és a 7. évfolyamon.
2017. március 6-10. az első évfolyamon a tanító által kijelölt
időpontban.
Szeretettel várjuk az érdeklődő, kedves Szülőket!

Tankönyvekkel kapcsolatos igénylőlapok
A jövő évi tankönyvtámogatásához, rendeléshez szükséges
nyomtatványokat
honlapunkról
is
letöltheti:
TANKÖNYVIGÉNYLÉS
(doc)
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (doc)

(A nyomtatványt minden érintett tanulónk egy példányban
már kézhez kapta, leadta. Az esetleg elveszett
nyomtatványt innen pótolhatják.)
In memoriam...
Szomorú
szívvel
iskolánk
egykori
Nánási László 2017.
életének 91. évében
február 14-én, 11 órakor
Kiss
Miklós
úti

tudatjuk,
igazgatója,
február

hogy
tanára
7-én,
elhunyt.
Temetése
2017.
a gödi Nemeskéritemetőben lesz.

2017.01.31.

GRATULÁLUNK!
Göd Város Önkormányzata a magyar kultúra napján
tartott díjkiosztó ünnepségen "Év pedagógus díj"ban részesítette Hendrik Lászlóné tanítónőt.
2.
helyezett:
Sós
Béláné
3. helyezett: Hodován Katalin
2017.01.31.

TOVÁBBTANULÁS
2017. január 21-én 10 órától: központi írásbeli vizsgák a 8. évfolyamos
tanulóknak
a
középfokú
intézményekben.
2017. január 26-án 14 órától: pótló írásbeli vizsgák a középfokú
intézményekben.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt
venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli
vizsgát.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –
diákigazolványt
vagy
személyi
igazolványt
–
vigyenek
magukkal.
A "Tanulók-Pályaválasztás" menüpontból az előző évek feladatai, megoldásai elérhetőek,
letölthetőek.
2017.01.15.

Karácsonyi ajándékok a kárpátaljai gyerekeknek

(Forrás:
www.god.hu
Gödi Körkép 2016. decemberi száma)

KÖSZÖNET
Kedves

Szülők!

Köszönjük, hogy támogatták a
kárpátaljai
gyerekeket
a
"cipősdoboz" ajándékokkal!
Bajkó Ildikó igazgató
2017.01.02.

Gödi

Körkép

2017.01.04.

MEGHÍVÓ
2016. december 18-án vasárnap, 17.30-kor az Adventi
Gyertyagyújtás alkalmából a Bozóky Gyula téren lép fel
iskolánk
énekkara.
Mindenkit szeretettel várunk!

EGÉSZSÉGHÉT 2016. december 5-9-ig, hétfőtől péntekig
ELŐZETES FELADATOK
Az előadásokon nagyon figyeljetek! Folyamatosan kapjátok a
kérdéseket az előadások anyagából, melyek megoldását a könyvtárban,
péntek
12.00-ig
adhatjátok
le.
Elhagyott kérdéssort nem pótolunk egyik osztálynak sem! A határidő
lejárta
után
nem
fogadunk
el
választ.
Pénteken a 3. órában minden osztálynak egy plakátot is kell készíteni,
bármilyen
technikával.
(Kollázs,
montázs,
rajz
stb.)
Téma: Figyelemfelkeltő plakát az osztály által hallott valamelyik előadás anyagából. (Karton
a
tanáriban
átvehető.)
Legyetek környezettudatosak karácsonykor is. Minden osztály készítsen a saját termébe egy
kreatív karácsonyfát. Elkészíthető térben, vagy síkban, bármilyen méretben.
Egyetlen szempont, amit figyelembe kell vennetek: készüljön újrahasznosítható anyagból!
Határidő: péntek 13.00

Bereginé Antal Csilla
2016.12.05.

KEDVES GYEREKEK!
Információk
A

az

EGÉSZSÉGHÉT-tel
hét

kapcsolatban:
előadásai

Osztályok között verseny van a héten. Minden feladattal pontot lehet
szerezni!
Folyamatos
előadásokat
hallgathattok.
Figyeljétek
a
kiírásokat,
teremcseréket!
(
Tanári
előtti
fal,
földszint)
Előzetes feladatok az osztályoknak a hirdetőn! Figyeljétek a leadási határidőket!

PÉNTEKEN: ÉLETMÓD VETÉLKEDŐT tartunk.
A vetélkedőt úgy tervezzük, hogy az 1. 2. és 3.órában minden osztály feladatokat old meg azzal
a pedagógussal, akivel órája lenne. A 4. órába minden felsős osztályt sportversenyre várunk a
csarnokba.
Ezen a napon a szünetek, ügyelet és az ebédeltetés a szokott rendben történik.
12.15-től közös torna a csarnokban! Kuponokat lehet gyűjteni az osztályok közötti

versenyhez…
TORNACIPŐ

ahogy

szoktuk.
KÖTELEZŐ!

Jó versenyzést kívánunk!

Természettudományi munkaközösség
2016.12.05.

GRATULÁLUNK!

Kedves Támogatóink!
Januártól új szakkörök indulásához, a rajz, technika
tantárgyak oktatásához és a képzőművészeti tagozat
tanulóinak munkájához szeretnénk kérni támogatásukat,
felajánlásukat. Pedagógusaink, tanulóink munkájukhoz
mindenféle fonalat (kötő, horgoló, használt is lehet), cérnát,
szabás-varráshoz felhasználható textil anyagokat - maradék
darabot is - nagyon szívesen fogadnak. A felajánlásokat a portán tudjuk átvenni.
Tanulóink
nevében
köszönjük
segítségüket!
Bajkó Ildikó igazgató

GRATULÁLUNK!

8. évfolyam: központi írásbeli, felvételi
A "Tanulók-Pályaválasztás" menü pontba új információk tettünk fel a központi írásbeliről és a
felvételiről.
2016.11.08.

Tanítás nélküli munkanap
2016. október 15-én szombat helyett - munkanapcserével - 2017. május 13-án szombaton
tartjuk
a
Családi
napot.
2016. október 15. iskolánkban szombati napnak számít, nincs iskola.

Álláshirdetés
1 fő nyugdíjas és 1 fő üres álláshelyre matematika és informatika tanári állásokat hirdetünk.
A felmentését töltő, nyugdíjas pedagógus helyettesítésére kiírt munkakör
decemberben határozatlannáválik.
A
pályázat
benyújtásának
határideje: 2016.
szeptember
29.
Pályázati
kiírás:
Informatika-bármely
vagy
matematika-bármely
szakos
tanári
állás
(1.)
Informatika-bármely vagy matematika-bármely szakos tanári állás (2.)

2016.09.20.

Tanév rendje
Felkerült a honlapra a tanév rendje, 2016/2017-es tanév programjai, szülői
értekezletek, fogadóórák időpontjai.
2016.09.18.

Mobilitás hete
Programok

2016.09.16-22.

között: további

információk.

Az iskolában, illetve a József utcában megrendezésre kerülő programok:
Szeptember
22.,
csütörtök:
Európai
Autómentes
Nap
Autómentes terület: Felsőgöd, a József utca a Honvéd sor és a Madách utca között
9.00–14.00:
Gördülő
Zöld
Múltunk
interaktív
bemutató
15.00–16.00:
Kerékpáros
kaszkadőr
bemutató
16.00–
19.00:
Kirakodóvásár
Helyi boltok termékei és „Nálad felesleges, nekem kell!” -csereberevásár
2016.09.18.

