
MŰVÉSZETI ISKOLA 

2016/2017-es tanév 

Felvételi eredmények. Beiratkozás. 

 

Felvételi eredmények a székhelyen, Felsőgödön  

Felvételi eredmények a kihelyezett tagozatokon, 

Alsógödön 

2017.06.19. 

 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelveteli2017f.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelveteli2017a.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muvfelveteli2017a.pdf


 



 



 

 



 

2017.05.04. 



 

 



 

 

Kellemes húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

 

Nyílt napok: 

2017. március 6-10. Művészeti tagozat. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő, kedves Szülőket! 

Művészetoktatás FACEBOOK oldala 



 

Művészetoktatás FACEBOOK oldala 

TÁJÉKOZTATÓ A TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJAK BEFIZETÉSÉRŐL 

Kedves Szülők!  

A II. félévi térítési- és tandíjak befizetésére készpénzben az alábbi 

napokon lesz lehetőség intézményünk művészeti irodájában (II. 

emelet):  

2017. február 13-14-én (hétfőn és kedden), 8.00-17.00 óráig.  

 

A megjelölt időpontokon és módon kívül nincs más lehetőség a 

befizetésre.  

A befizetés elmulasztása a tanulói jogviszony megszűnését vonja 

maga után. 

Megértésüket köszönöm!  

Szavári Anita művészeti igazgatóhelyettes 

2017.01.24. 

RÉZFÚVÓS VERSENY  

2017  

A Gödi Művészetoktatásért Alapítvány a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában 2017. április 28-án rendezi meg az V. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt.  

A "Rézfúvós verseny" menüpontban találhatják meg a versenyről szóló információkat. 

2017.01.13. 

https://www.facebook.com/G%C3%B6di-N%C3%A9meth-L%C3%A1szl%C3%B3-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-%C3%A9s-Alapfok%C3%BA-M%C5%B1v%C3%A9szeti-Iskola-1658057404489783/?fref=ts


 

2016.12.12. 



 

2016.12.12. 



 

 



 

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 



 

 

 
 



 
 



 
 

Felkészítő tanár: Boldog Mónika 



 

Farkas Gábor zongoraművész életrajza a Wikipédián 

Térítési- és tandíj pótbefizetés 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Farkas_G%C3%A1bor_(zongoram%C5%B1v%C3%A9sz)


Az Alapfokú Művészeti Iskola I. féléves térítési- és tandíj pótbefizetésének időpontja: - 2016. 

október 20-án (csütörtök) 7.30-15.00 óráig a II. emeleti művészeti irodában. 

 



Térítési- és tandíj befizetés 

Az Alapfokú Művészeti Iskola I. féléves térítési- és tandíj 

befizetésének időpontjai:  

- 2016. október 11-én (kedd) 8.00-17.00 óráig,  

- 2016. október 12-én (szerda) 8.00-15.00 óráig  

a II. emeleti művészeti irodában. 

2016.09.20. 

Csoportos órabeosztások 

 

Boldog Mónika: kortárstánc  

Boldog Mónika: kortárstánc 2. 

 

Boldog Mónika: mazsorett  

Bérdi Ágnes: szolfézs  

Bérdi Ágnes: szolfézs órarend  

Greguss Gergő  

Báron Laura  

Kovács Gabriella: szolfézs csoport  

Kovács Gabriella: szolfézs órarend  

Tóth Tamás  

Tisza Viktória 

2016.09.09. 

 

http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetbm201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetbm2201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetb201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetcsoport201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetbaron2201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetgg201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetbaron201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetg201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszetg1201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszett201609.pdf
http://www.godinemeth.hu/pdf/inf/muveszettv201609.pdf

