
Tájékoztató  

 

a 2020/21-es tanévre vonatkozó  
német nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás első iskolai 

évfolyamára beiratkozni szándékozók számára 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról 2. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelésben, nemzetiségi iskolai 

nevelés-oktatásban való részvételt a szülők a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltésével 

igényelhetik. A nyilatkozat nemzetiségi óvodai nevelés esetén az óvodai jogviszony megszűnéséig vagy 
a kérelem visszavonásáig, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a tanulói jogviszony 

megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztési feladatai, időkerete és az 
intézményi nevelési oktatási forma bemutatása 

 
A nemzetiségi nevelés-oktatás - a magyarországi köznevelési rendszer részeként - megvalósítja az 

iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a nemzetiség nyelvének 
tanulását, a nemzetiség nyelvén való tanulást, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi 

kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a 

nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását. 
 

A nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztési feladatai a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatait veszik 
alapul, egészítik ki, biztosítva ezáltal, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő tanulók a más 

iskolákba járó tanulókkal azonos esélyek mellett készülhessenek fel a továbbtanulásra. E mellett a 

nemzetiségi nevelés-oktatás felkészít a nemzetiség anyanyelvi és irodalmi és népismereti (történelmi, 
földrajzi, kulturális) tananyagból is a nemzetiségi vonalon való továbbtanulásra.  

Budapest XIII. kerületében a KLIK XIII. Tankerülete mint fenntartó a német nemzetiségi nevelést-
oktatást kétnyelvű oktatási formában a 
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valósítja meg. 

Az iskola pedagógiai programja a kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási formához igazodóan 
tartalmazza a nemzetiség nyelve, az irodalom és a népismeret oktatását felmenő rendszerben az 

általános iskola 1-8. évfolyamán.  
 A kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatásban a nyelvismeret elmélyítése és tanítási nyelvként való 

alkalmazása hozzájárul a nemzetiségi nevelés-oktatás céljainak megvalósításához, lehetővé teszi, hogy 

az iskola teret adjon a nyelv valóságos szituációban való használatához, és biztosítja a 
kiegyensúlyozott kétnyelvű nyelvi készség kialakulását.  

  



2. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez 

I. Nyilatkozat 
a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-

oktatásban való részvételről16 

Alulírott .............................................................17 az alábbiakban meghatározottaknak 

megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben 
kérem az alább megjelölt gyermek / tanuló számára a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi 

iskolai nevelés-oktatás biztosítását. 

A gyermek / tanuló neve: 
A gyermek / tanuló anyja neve: 

A gyermek / tanuló születésének helye, ideje: 
A gyermek / tanuló lakóhelye:18 

A gyermek / tanuló tartózkodási helye:19 

A gyermek/tanuló azonosítója20: 
Az igényelt nemzetiségi pedagógiai feladat21: 

óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakközépiskolai 
nevelés-oktatás / szakiskolai nevelés-oktatás 

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése22: 

beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / 

szlovák / szlovén / ukrán 

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma23: 

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés 

- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés 
- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés 

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás 

- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás 
- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 
- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás 

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a 
kérelemben megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok 

megszüntetésére irányuló írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet 

legkésőbb a nevelési év / tanév május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást 
követő tanév kezdetétől érvényesíthető. 

................................... (település neve), ............ (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

 

 

a szülő vagy gondviselő aláírása 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj16param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj17param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj18param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj19param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj20param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj21param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj22param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj23param


II. Nyilatkozat 
a nemzetiségi hovatartozásról 

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető 
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben 

részesítés.)25 

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez 
tartozik: 

bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák 

/ szlovén / ukrán 

................................... (település neve), ............ (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

 

 

 a szülő vagy gondviselő aláírása  

 

A záradékot az iskolai nemzetiségi nevelés-oktatás feladatellátás kötelezettje tölti ki! 

 

 

III. Záradék 

A gyermek, tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, 
nevelés-oktatás az alábbi intézményben biztosított: 

Az intézmény hivatalos neve: 

OM azonosítója: 

Székhelyének címe: 

A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének címe 
(ha a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezésére telephelyen 

történik27: 

...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 

 

 

bélyegző lenyomata 
 

 

intézményvezető aláírása 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj25param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM#lbj27param

