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Tisztelt Szülők!
Szeretnénk Önöket megismertetni a jogszabályok, valamint iskolánk hatályos pedagógiai
programja alapján jelenleg intézményünkben folyÓ szlovák nemzetiségi oktatásról.

oktatásiforma: nyelvoktató nemzetiséginevelés_oktatás (hagyományos forma, szlovák
nyelv)

oraszámok vatamennyi évfolyamon: szlovák nemzetiségi nyelv heti 5 óra, szlovák
népismeret heti 1 óra

1. A nemzetiséqi nevelés és oktatás szerepe
lskolánk arculatának legfőbb eleme a nemzetiségi nevelés és oktatás, közösséghez való
tartozás.

A nyelvoktató nemzetiségi oktatás a szlovák nyelv tanításáva], az irodalom és a

nemzetiségi népismeret témaköreinek elsajátításáva! hozzájárul

a

nemzetiségl oktatás

céljainak megvalósításához'

Feladatunk, hogy

a

gyerekeknek szlovák nyelvet élő nyelvként, második anyanyelvként

tanítsuk. Ápoljuk hagyományainkat, népdalainkat, táncainkat, a mútt feltárásával ismerjék meg
tanulóink e!ődeink szokásait. Tudatos nyelvhasználattal, a nyelv sajátosságainak élménýadó

bemutatásával váljék lehetővé a nemzetiségi nyelv alapjainak elsajátítása'

2. A nemzetiséoi neve!ő-oktató munka oedaoóoiai alapelvei. céliai. feladatai
Alapelveink:

lntézményünk a nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás célkitűzéseit a nemzetiségi nevelési
irányelvekkel összhangban állapítja meg.

A szlovák nemzetiségi oktatást a nemzetiségi köznevelés részekéntvalósítjuk meg.
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Biztosítiuk:
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a szlovák nyelv tanulását

a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúrajának megismerését
a hagyományőrzést
a nemzetiségi önismeret kialakítását
a szlovák nemzetiségi önazonosság

erősítését

a nemzetiségi jogok megismerésétés gyakorlását

Meggyőződésünk, hogy a nemzetiségi nevelés erősíti a közösséghez való kötődést és segíti
tanulóinkat a nemzetiségi önazonosság

kialakításában.

TörekszÜnk arra. hoov

.
'

a tanulók lássák a nyelvi és kulturális sokszínĹĺségelőnyeit

a tanulók felismerjék az előítéletekés kirekesztés megjelenési formáit, és megismerjék
jelenség
e
veszélyeit

'

a

tanulók ismerjék meg
képviseletére

a

nemzetiségi jogokat, ezáltal készüljenek fel érdekeik

Nemzetiséoi oktatásunk célia:

.

A nemzetiségi önazonosság

.

A tanulók kommunikációs készségénekfejlesztése

.

A mÚlt megismeréséveljövőképük formálása

o

Ą tanulók megismertetése a magyarországi szlovákok legfontosabb hagyományaival,

megőrzése és erősítése

életmódjával és kultúrajával

.

lsmerjék fel a népek közötti

o

Ą tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi szlovákok nyelvjárásaival, értékeikkel,

kapcsolódási pontokat

és tudatosuljon bennük az irodalmi nyelvtól való eltérésoka
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meoismeréséÍszoloáló tananvao

Teleptilésünkön a következő nemzetiségek élnek:
szlovák

.
.
.

Sárisáp, Annavölgy községek múltja

A szlovákok betelepítése
Sárisápi népszokások:
Ünnepekhez kapcsolódó
évszakokhoz kapcsolódó
munkához kapcsolódó

.
.

az emberi élet szokásai: keresztelő, lakodalom, temetés, tollfosztás stb.

Szlovákoknépviselete
Megismerkedés

a

szlovákok bútoraival, használati tárgyaival, eszközeivel,

szerszámaival

.
.

Szlovák emlékházak megtekintése: Sárisáp, Kesztölc, Piliscsév, Tardos

A részletes tananyagot a helyi tanterv szlovák nyelv- és irodalom

tantárgya

tarlalmazza

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részérea településen élő nemzetiségek kultúrajának
megismerésétszolgáló tananyagot az iskola a következő tantárgyak helyi tantervébe építette
be:

történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc és osztályfőnöki.

Szabadidős tevékenységek: (projekt hetek, diákönkormányzati

programok, vetélkedők,

könyvtári programok).

Lehetőség szerint a nemzetiségi önkormányzatok bevonása: ismeńetők, előadók kérése.

4. Személvi feltételek
lskolánkban jelenleg három pedagigus látja el a szlovák nemzetiség nyelv és népismeret
oktatását. Végzettségük megfelel a jogszabályi előírásoknak.
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5. Tárqvi feltételek
lntézményünkbena jelenleg hatályban lévő Nemzeti Alaptantervnek megfelelő szlovák
nemzetiségi tankönyveket,

munkafüzeteket használjuk. Rendelkezünk szótárakkal, melyeket

elsősorban a felső tagozaton használnak tanulóink' Emellett interaktív tananyagokat és az

a rendelkezésre álló informatikai
(interaktív táblák, interaktív panelek, informatika terem

interneten is elérhető ,,okos'' tankönyveket is használjuk

háttérnek köszönhetően
számítógépei).

A nemzetiségi oktatás helyi tanteľve része az iskotaitanterunek.

A szlovák nemzetiségi osztályba jelentkezés módja és feltétele
Első osztályba jelentkezéskor nem feltétel a szlovák nyelv ismerete.
Beiratkozás alkalmávala szülőknek nyilatkozattételi kötelezettsége van. A nyilatkozat elérhető

iskolánk honlapján

(

dokumentumok),ahttps://kormanv.hu/dokumentumtar/nvilatkozat-es-kerelem-mintallnken
keresztü l, va lam nt a tájékoztató mel lékleteként.
i

Bővebb tĄékoztatással szívesen állunk minden kedves érdeklődó rendelkezésére az alábbi
elérhetőségeken:
e-mail: altiskannavolgy@gmail. com

Telefonszám

:

33/508_560

Honlap: httos://www.altiskannavolqv.

Annavölgy, 2022. 03.
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Kovács Béla Attila
tagintézmény-vezetó
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I. Kérelem
nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezéséhez1
Alulírott .............................................................2 az alábbiakban meghatározottaknak
megfelelően legkésőbb a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől
kérem a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezését.
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 alapfeladat6:
óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás /
szakgimnáziumi nevelés-oktatás / technikumi nevelés-oktatás/ szakképző iskolai nevelésoktatás
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése7:
beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb /
szlovák / szlovén / ukrán
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma8:
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés
- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés
- Roma/cigány kulturális óvodai nevelés
- Kiegészítő nemzetiségi 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

1
2

A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani a feladatellátás kötelezettjéhez.
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
5

Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe.
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 megfelelőt alá kell húzni!
A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni.
7

8

A megfelelőt alá kell húzni!
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Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett nemzetiséghez tartozom.
...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap)

a tanuló aláírása9

a szülő vagy gondviselő aláírása

II. Záradék
A gyermek, tanuló számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi
nevelés, nevelés-oktatás az alábbi intézményben kerül megszervezésre:
Az intézmény hivatalos neve:
OM azonosítója:
Székhelyének címe:
A gyermek, tanuló által igénybe vehető nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges
helyének címe (ha a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
megszervezése telephelyen történik10):
...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap)
bélyegző lenyomata
intézményvezető aláírása

9

A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.
Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló

10

iskolai nevelésben-oktatásban részesül.
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Nyilatkozat
a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről11
Alulírott .............................................................12 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:13
A gyermek / tanuló tartózkodási helye:14
A gyermek/tanuló azonosítója15:
Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat16:
óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás /
szakgimnáziumi nevelés-oktatás / technikumi nevelés-oktatás/ szakképző iskolai nevelésoktatás
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése17:
beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb /
szlovák / szlovén / ukrán
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma18:
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés
- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés
- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés
- Kiegészítő nemzetiségi 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
11

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.
12
A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14.
életévét és nem cselekvőképtelen.
13
Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.
14
15

Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe.
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.
16
A megfelelőt alá kell húzni!
A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy
iskolai nevelés-oktatásban vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni.
17

18

A megfelelőt alá kell húzni!
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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 aláírása19

a 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.)20
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 tanuló aláírása21

a szülő vagy gondviselő aláírása

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:
19

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

20

A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a

felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben
meghatározott előnyben részesítés. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: A
nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha
az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik.
21

A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.
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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 történik22:
...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap)

bélyegző lenyomata
intézményvezető aláírása

22

Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló

iskolai nevelésben-oktatásban részesül.

