
 
 
 

 

Nyilatkozat 1 
a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről1 

Alulírott .............................................................2 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:3 
A gyermek / tanuló tartózkodási helye:4 
A gyermek/tanuló azonosítója5: 
Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás  

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: német  

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma:  
- 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 tanuló aláírása6                        a szülő vagy gondviselő aláírása 

 
1 A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott 

felmérés során, legkésőbb azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni. 

2 A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. 

életévét és nem cselekvőképtelen. 

3 Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni. 

4 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe. 

5 Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek 

még nem rendelkezik azonosítóval, annak kiadását követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a 

tizenegy jegyű azonosító számot. 

6 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes. 


