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Nyilatkozatnemzetĺségi iskolai nevelés-oktatásbanvaló ľészvételľől

a2019/20. tanévben kéĺemazalább megielölt gyermek szźlmára nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biaosítását.

A gyermek neve:
A gyermek anyja neve:
A gyermek sđletésének
helye, ideje:
A gyermek lakóhelye:13
A gyermek tartózkodási helye:la
A gyermek azonosítója:

l5

Azigénye|t nemzetiségi pedagógiai

feladat:

általános iskolai nevelés-oktatás

Az dĺtett nemzetiségi nyelv

megnevezése:

szlovák

A választott nevelési-oktatási

forma:

nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás

Tudomásul veszem' hogy a nemzetiségi nevelés, neveles-oktatás jogszenĺ igénybevétele a kérelemben megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig
vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére iľányuló írásbeli kéľelembenyujtásáig taĺt, azzal, hogy a megszüntetesi kérelmet
legkésőbb a nevelési évl tanév május utolsó napjáig be kell nyujtani és a kéľelemcsak a benýjtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető.
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II.

Nyĺlatkozatanemzetiségihovatartozásrő|

a szülŐ vagy

gondviselő aláfuäsa

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthetőa köznevelésről szóló 20 1 l . évi CXC törvény
(6) bekezdésében meghatáľozott előnyben részesítés)2o

5 1.$

Az a|ábbi nemzetiséghez tarlozónak vallom magam /a gyermek az alábbi nemzetiséghez taÍtoziki
bol'gár /göľ<iglhorvátllengyel lnémet/örmény/romďcigźny lromán/rusz|nlszeľb/szlovák lsz1lovénlukľán
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a szülő vagy

gondviselő aláiĺása

ll A nyilatkozatot a nemzďi kĺiznevelésről szćió 20ll. évi CXC tĺiľvény83$ (7) bekezdésébenmeghatározott felméres sonĺn, legkésóbb
azonban a köznevelési
intézménybetörténő beiratkoáskor kell kitölteni.
|2
A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: sztilő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a t4. életévétes nem cselekvőképtelen.
'J Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.
la

Hatósági okiĺattal igazolt tartózkodási hely címe'
A megfelellt alá kell huzni! A nemzetiségi hovaüartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányĺában azonban a felvétel sołĺnnem éwényesíthetőa köznevelésről
szóló 20l l. évi CXC törvény 51 $ (ó) bekezdesében meghatározott előnyben részesítés.A nemzetiségek jogairól szólő 20II. cLxxx. törvény 28 $-a szerint: ,, A
nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem taĺtozók csak akkor vehetik igényb e,ha az intézméĺly_ az adot1 nemzetiség igényeinek
kielégítéseután - betöltetlen féĺőhellyel rendelkezik.''
20

22

A'z alapitó okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek neveles-oktatĺásban részesül'

ilI.

Záľadék

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

neve:
azonosítoja:
Székhelyénekcíme:
Azintézmény hivatalos

oM
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A gyermek által igénybevett nemzetiségi nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha

a

nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-

oktatás megszerzéséľe telephelyen történik)22
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tl A nýlatkoatot a nemzeti köznevelésĺŐl szóló 201 1 évi CXC töľvény 83$ (7) bekezdésébenmeghatározott felméréssoľán, legkésőbb azonban a köznevelési
'
intézménybetörténő beiratkoźskor kell kitölteni.
|2
A kéÍe'lÍnezőneve, nyomtatott betiivel. A kérelmezőlehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévétés nem cselekvőképtelen.
13
Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.

igazolt taĺtózkodási hely
'4 Hatósági okirattal

címe'

A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem éľvényesíthetőa köznevelésĺől
sz6ló20ll. évi CXC törvény 51 $ (6) bekezdésébenmeghatáĺozott előnyben részesítés.A nemzetiségekjogairól szóló20ll' cLxxx' törvény 28 $-a szerint: ,, A

20

nemzetiségi nevelési, oktatási intézménýaz érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha aziĺtézmény- azadottneÍĺzetiségigényeinek
kielégítéseután _ betöltetlen féĺőhellyel ĺendelkezik.''
22
lu alapitó okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek nevelés-oktatásban részesül'

