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Tájékoztató a szlovák nemzetiségi oktatásról 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiségi iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 2.  (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi 

óvodai nevelésben, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételt a szülők nyilatkozat 

kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat a 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 Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Általános Iskola nemzetiségi 

nyelvoktató formában  tanít 1-8. évfolyamokon szlovák nemzetiségi nyelv és irodalmat heti 

5 órában, szlovák nemzetiségi népismeretet heti 1 órában. Az alsó és felső tagozaton 

nemzetiségi néptáncot szakköri formában tartunk heti 1 órában. 

A szlovák nemzetiségi oktatás formája iskolánkban „a hagyományos nyelvoktató kisebbségi 

oktatás, „amelyben a tanítás nyelve a magyar nyelv, a kisebbségi nyelv és irodalom 

tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól kell oktatni.” 

 

A nemzetiségi nevelés-oktatás céljai 

A nemzetiségi nevelés-oktatás célja a nemzetiség nyelvének tanulása, a nemzetiség nyelvén 

való tanulás, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerése, a 

hagyományőrzés és –teremtés, az önismeret kialakítása, a nemzetiségi jogok megismerése és 

gyakorlása. A nemzetiségi nevelés-oktatás segíti a nemzetiséghez tartozó tanulót abban, hogy 

megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is 

megmutassa a nemzetiség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

Ezen célok eléréséhez nélkülözhetetlen a szülők támogató együttműködése. Fontos tudniuk, a 

nemzetiségi nevelés-oktatás többletfeladatokat jelent a gyermek számára, vállalja, hogy 

gyermeke a kötelező tanórai foglalkozások mellett a tanórán kívüli nemzetiségi 

foglalkozásokon és programokon is részt vesz, azokon jelenlétét biztosítja. 

 

A nemzetiségi oktatásban való részvételt a szülőnek külön írásban kell kérni. Ezt a kérést, 

nyilatkozatot a szülő (gondviselő) vagy a meghatalmazottja a 2021/2022. tanévre szólóan –

beiratkozáskor teheti meg. 
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I. Nyilatkozat 

a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről 

 

Alulírott ……………………………………………………………………..az alábbiakban meghatározottaknak 

megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő  tanévben kérem az alább megjelölt tanuló számára a 

nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosítását. 

A gyermek / tanuló neve: ………………………………………………………………………………………… 

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

A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:…………………………………………………………………….. 

A gyermek / tanuló lakóhelye: ……………………………………………………….……………………………. 

A gyermek / tanuló tartózkodási helye:…………………………………………………..………………………… 

A gyermek/tanuló azonosítója: …………………………………….. 

Az igényelt nemzetiségi pedagógiai feladat: általános iskolai nevelés-oktatás  

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: szlovák 

A választott  nevelési-oktatási forma: nyelvoktató nemzetiségi  nevelés-oktatás 

Tudomásul veszem, hogy a 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 tanév május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem 

csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető. 

 

Sárisáp, ……………………                                                   ……………………………………                                

                                                                 szülő vagy gondviselő aláírása 

 

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.) 

 

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

 

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

 

Sárisáp,  ….. ………………                                                   …………………………………...                               

                                                                   szülő vagy gondviselő aláírása 

 

III.  Záradék 

 

A tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés-oktatás az alábbi 

intézményben biztosított: 

Az intézmény hivatalos neve: Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola  

OM azonosítója:031867 

Székhelyének címe: 2523 Sárisáp, Fő utca 97. 

 

Sárisáp, ……………...                                                                                                                

……………………………………. 

                                                                                                                                intézményvezető aláírása 


