
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

2017/2018-as tanév 

2018/2019-es tanév eszközlistája 

Alsó tagozat  

 

Felső tagozat 

2018.07.16. 

 

 

 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infeszkozalso2018.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infeszkozfelso2018.pdf


Tankönyvlista 

2018/2019. tanév tankönyvlistája  

A 2018/2019. tanévben is az 1-8. évfolyamokon valamennyi 

tanuló - könyvtári kölcsönzéssel- ingyen kapja meg a 

tankönyveit.(1265/2017. (V.29.)) 

2018.07.02. 

Tisztelt Szülők! 

Akik szeretnék a gyermekük részére megvásárolni a tankönyveket, a 

KELLÓ (Tankönyvellátó) könyvesboltjában - Bp., V. kerület, 

Honvéd u. 5. szám alatt megtehetik azt.  

 

Online is megrendelhető a www.kello.hu oldalon elérhető webáruházban.  

 

A megrongált könyvek értékét nem áll módunkban átvenni. 

Megértésüket köszönjük! 

2018.06.15. 

Iskola fája 

Szavazás eredménye 

 

Tájékoztató a szavazásról (2018.04.13.) 

2018.05.09. 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/konyv20182019.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/okoevfaja2018.pdf
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Tájékoztató a beiratkozásról 

Tájékoztató a beiratkozásról, elsős osztályfőnökök (2018.04.05.) 

 

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok 

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 /1. sz. melléklet/ 

2018.04.06. 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/hirelsos2018.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/hirelsos20181.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/hirelsos20182.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/hirelsos20183.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/hirelsos20184.pdf


 

Hit- és erkölcstan oktatás 

Intézményünkben a 2018/2019-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló 

egyházi jogi személyek megnevezése, illetékes képviselőjének neve, címe: 

o Magyar Katolikus Egyház 

o Mészáros Csaba plébános, 2132 Göd, Bozóky Gyula tér 2. 

o Képviselő: Burger Katalin 

o Elérhetőség: katalinburger@gmail.com 

o Hit- és erkölcstan oktatók: 

o Burger Katalin és Törökné Abonyi Judit 

o Magyarországi Református Egyház 

o Sipos-Vizaknai Gergely lelkész, 2132 Göd, Lenkey út 7-9. 

o Képviselő: Sipos-Vizaknai Gergely 

o Elérhetőség: siposvg@gmail.com 

o Hit- és erkölcstan oktatók: 

o Sipos-Vizaknai Gabriella és Szabó Éva 

o Magyarországi Evangélikus Egyház 

o Chikan Katalin lelkész, 2120 Dunakeszi, Verseny út 22. 

o Képviselő: Chikán Katalin 

o Elérhetőség : kchikan@lutheran.hu 

o Hit- és erkölcstan oktató: 



o Barcs Ágnes 

o Váci Görögkatolikus Egyházközség 

o Bubrik Miklós görögkatolikus parókus, 2600 Vác, Március 15. tér 22. I/5. 

o Képviselő: Bubrik Miklós 

o Elérhetőség: bubrikmikatya@gmail.com 

o Hit- és erkölcstan oktató: 

o Bubrik Miklós 

o Hit Gyülekezete 

o Kiss István pásztor, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 15. 

o Képviselő: Kiss István 

o Elérhetőség: ikiss48@gmail.com 

o Hit- és erkölcstan oktató: 

o Knap Jánosné Ilona 

o Zsidó Egyház 

o MAZSIHISZ Oktatási Osztály 

o Képviselő: MAZSIHISZ Oktatási Osztály Csillag Ferenc 

o Elérhetőség: oktatas@mazsihisz.hu 

o Hit- és erkölcstan oktató: 

o jelentkezők számától függ 

o Baptista Egyház 

o Képviselő: Meláth Attila baptista lelkipásztor 

o Elérhetőség: attilamelath@gmail.com 

o Hit- és erkölcstan oktató: 

o Meláth Attila baptista lelkipásztor 

2018.03.28. 



 



Fogadóórák 

 

2018. március 20-án kedden 16-18 óráig a felső tagozaton és idegen 

nyelv 1-8.  

2018. március 21-22-én, a tanító által kijelölt időben 

Nyílt napok: 

2018. március 5-9. Művészeti tagozat  

2018. március 6-án, kedden az 5. és a 7. évfolyamon 

 

2018.03.23-án, 16.30-kor mutatkoznak be a leendő elsős osztályok iskolaotthonos tanítói. 

Körzethatárok a 2018/2019. tanévben 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az 

alábbiak szerint határozta meg az iskolák felvételi körzetét, 

valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetét.  

 



Hirdetmény a körzethatárról  

Körzethatárok: általános iskola  

Körzethatárok: pedagógiai szakszolgálatok  
Általános iskola felvételi körzetek és Pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzetei 

2018.03.01. 

Tájékoztató az iskolai hit- és erkölcstan oktatásról 

Szülői tájékoztatót tartunk az iskolai hit- és erkölcstan oktatásról:  

2018. március 9-én, pénteken 16.30 órakor a leendő elsős gyermekek 

szüleinek a díszteremben,  

2018. március 9-én, pénteken 17.00 órakor az 1-7. évfolyamos diákok 

szüleinek az ebédlőben.  

 

Minden kedves érdeklődő Szülőt szeretettel várunk! 

 

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink! 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infkorzet2018h.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infkorzet2018.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infkorzet2018sz.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/az-iskolak-felveteli-korzethatarai-a-2018-2019-tanevre


Kérjük, támogassa adója 1%-ával iskolánk alapítványát.  

Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány  

Alapítványunk adószáma: 18675809-1-13  

Köszönjük az eddigi felajánlásokat és várjuk továbbra is támogatásukat, 

segítségüket! 

Szülői értekezletek 

2018. február 5. hétfő 17.00 1. évfolyam  

2018. február 6. kedd 17.00 8. évfolyam  

2018. február 6. kedd 18.00 7. évfolyam  

2018. február 7. szerda 17.00 3. évfolyam  

2018. február 8. csütörtök 17.00 4. évfolyam  

2018. február 12. hétfő 17.00 2. évfolyam  

2018. február 13. kedd 17.00 6. évfolyam  

2018. február 13. kedd 18.00 5. évfolyam  

Szeretettel várjuk a kedves Szülőket! 

Telefonszám és e-mail cím változás 

Tel.: 06/30-266-1812 (Általános iskola 8-16 óra között)  

Tel.: 06/30-266-3493 (Művészeti iskola 7-15 óra között)  

  

 

Frissült a feladatterv a tanév rendjében.  

 

Tisztelt Szülők!  

Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a közétkeztetés számlázó programjának rendszer 

frissitése miatt, a rendszer karbantartója 2018. február 1-én tévesen ismételten kiküldte a 

korábbi már kifizetett étkezési számlákat is.  

Kérjük, hogy ezen számlákat tekintsék tárgytalannak.  

Az okozott kellemetlenségért elnézésüket és türelmüket kérjük!  

/Településellátó Szervezet/ 



 



Tisztelt Szülők! 

Göd Város, iskolánk Mikulásra és Karácsonyra ajándékgyűjtést szervez a rászoruló 

kárpátaljai és gödi gyermekeknek.  

 

Szeretnénk megkérni minden kedves Szülőt, hogy amennyiben módja van rá, úgy támogassa 

játékkal (plüss állat, társasjáték, könyv, esetleg csokoládé...) a nélkülözőket.  

 

Fontos, hogy az adományozni kívánt tárgyakat, ajándékokat, cipős- vagy hasonló méretű 

dobozba rakja be és a Gödi Németh László Általános Iskolába legkésőbb 2017.12.01-ig 

(péntek) gyermeke osztályfőnökének jutassa el, mert 2017.12.04-án reggel viszik Kárpátaljára 

a csomagokat.  

 

A dobozokat kérjük csomagolópapírba becsomagolni és írják rá, hogy milyen korú és nemű 

gyermeknek szánják a felajánlást. 

Hálás köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató és Simon Tamás alpolgármester 



 



 

Pályaválasztási kiállítás 

2017. október 4-én szerdán, 10 órától 14 óráig ismét megrendezésre 

kerül a Pályaválasztási kiállítás a Vác Városi Sportcsarnokban (Vác, 

Bán Márton u.3.). 

2017.09.17. 



TANTEREMBŐVÍTÉS 2018-ban 

Örömmel közöljük a Kedves Szülőkkel, hogy 9 új tanterem tervezése 

kezdődött el szeptemberben.  

 

Az ország legnagyobb tanteremfejlesztése fog így megvalósulni a Gödi 

Németh László Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában.  

 

A Beruházások ütemezett megvalósítása érdekében 2018-ban az építésre szánt keretet 

biztosítják a leendő kivitelezőknek a közbeszerzési eljárás alapján.  

 

Forrás: A Kormány 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda 

beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről 

2017.09.06. 

Kedves Szülők! 

Első tanítási nap: 2017.09.01., péntek  

2017.09.01. péntek 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-tól 15 óráig lesz tanítás.  

(Szeptember 1-én - a szülő írásbeli kérésére - ebéd után 

hazavihetik a tanulókat.)  

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

Tanulószobát 13 órától 15 óráig tartunk.  

Az első tanítási napon ügyelet lesz 15-től 16 óráig.  

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

A 2017/2018. tanévben az 1-8. évfolyamokon valamennyi tanuló ingyen kapja meg a 

tankönyveit.(1265/2017. (V.29.))  

 

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

 

A Településellátó Szervezet tájékoztatója és nyomtatványai az iskolai étkezésről.  

Kérjük a kedves Szülőket, hogy augusztusban rendezzék a szeptemberi étkezést átutalással 

vagy készpénzes befizetéssel a TESZ pénztárában. (2132 Göd, Duna u. 5.)  

 

2017.08.29. kedd, 8 óra: Javítóvizsga  

 

A külső és belső felújítási munkák ütemterv szerint haladnak,  

köszönettel a Gödi Önkormányzatnak és a Dunakeszi Tankerületi Központnak! 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infetkezes20172018.pdf


Szeretettel várjuk kedves Tanítványainkat, Szüleiket és Nagyszüleiket a tanévnyitó 

ünnepségen! 

Bajkó Ildikó igazgató 

2017.07.21. 

2017/2018-as tanév eszközlistája 

o Alsó tagozat 

o Felső tagozat 

2017.07.21 

 

http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infeszkozalso2017.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/al/infeszkozfelso2017.pdf

