
TÁJÉKOZTATÓ 
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK NÉMET NEMZETISÉGI ELSŐ OSZTÁLYBA JELENTKEZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL 

Tisztelt Szülők, Gondviselők! 

Településünk történeti múltjára tekintettel, és az itt élő német nemzetiség érdekeit figyelembe 
véve, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi német nemzetiségi 
önkormányzattal együttműködve megteremtette a feltételeket az általános iskolai német 
nemzetiségi nevelés-oktatás számára, ami 18 éve működik kerületünkben. 

Az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában 
évfolyamonként két osztályban folyik német nemzetiségi oktatás. A 2016/2017. tanévben is két 
német nemzetiségi első osztály indul. 

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 segíti a nemzetiséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja, 
megőrizze és fejlessze identitását, elfogadja és másoknak is megmutassa a nemzetiség értékeit, 
erősítse a közösséghez való kötődést. 

A nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást végző iskola a Nemzeti alaptantervben és a Nemzetiség 
iskolai oktatásának irányelvében foglaltakkal összhangban valósítja meg célkitűzéseit. A 
nemzetiségi nevelés-oktatás felkészít a nemzetiség anyanyelvi és irodalmi és népismereti 
(történelmi, földrajzi, kulturális) tananyagból is. A nemzetiségi nevelés-oktatásban kiemelt szerepe 
van a nemzetiség nyelve, irodalom és kultúra tanításának.  

A népismeret követelményeihez kapcsolódó tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, 
népzenei, néptánc foglalkozások, nemzetiségi témájú filmek, színházi előadások, nemzetiségek 
történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, 
író-olvasó találkozók nemzetiségi alkotókkal, találkozók nemzetiségi közéleti személyiségekkel, 
részvétel nemzetiségi művészeti-kulturális programokon. 

A 2016/2017-ban induló német nemzetiségi első osztályba jelentkezés ideje megegyezik a többi 
első osztályba jelentkezés időpontjával: 2016. március 7 – 8. (hétfő-kedd).  

A német nemzetiségi első osztályba jelentkezés alkalmával a JELENTKEZÉSI LAP mellett az alábbi 
dokumentumokat is be kell nyújtani: 

- a német nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló (1. SZÁMÚ) NYILATKOZATot, 
- nemzetiségi hovatartozásról szóló (2. SZÁMÚ) NYILATKOZAT, melynek kitöltése nem kötelező.  
- az ISKOLÁBA LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES FEJLETTSÉG ELÉRÉSÉT TANÚSÍTÓ, a  gyermek oktatási azonosító 

számát tartalmazó IGAZOLÁST (óvodai szakvélemény vagy szakértői bizottság által kiállított 
iskolaérettségi szakértői vélemény vagy a beiskolázási javaslat),  

- A SZÜLŐI FELÜGYELET GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT. 

A jelentkezési lap valamint a nyilatkozatok 2015. február 8.  (hétfőtől) valamennyi KLIK fenntartásában 
működő helyi általános iskolában BESZEREZHETŐ, illetve iskoláink honlapjáról LETÖLTHETŐ. 
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