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I. Erklärung 
zur Teilnahme an der Nationalitäten-Kindergartenerziehung und                          
an der Nationalitätenerziehung und -bildung in der Grundschule 

 

Ich ……………………………………. erkläre hiermit, dass ich ab dem Schuljahr 2021/22 für den unten 

genannten Schüler die Sicherstellung der schulischen Nationalitätenerziehung und -bildung beantrage.  

 

Name des Kindes / des Schülers: ………………………………………………………………. 

Name der Mutter: …………………………………………………………………………………. 

Geburtsort und -Datum des Kindes / des Schülers: ………………………………………….… 

Adresse des Kindes / des Schülers: …………………………………………………………….. 

Aufenthaltsort des Kindes / des Schülers: ………………………………………………………. 

Bildungsidentifikationsnummer des Kindes / des Schülers: ………………………………….... 

 

Die angeforderte pädagogische Aufgabe im Nationalitätenbereich: Erziehung und Bildung in der 
Grundschule 
 
Bezeichnung der betroffenen Nationalitätensprache: Deutsch 

Die gewählte Erziehungsform und/oder Erziehungs- und Bildungsform: Erziehung und Bildung in der 
Muttersprache (Nationalitätensprache) 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die rechtmäßige Inanspruchnahme der Nationalitäten-

Kindergartenerziehung oder der Nationalitätenerziehung und -Bildung in der Grundschule bis zur 

Erfüllung, der im Antrag bestimmten pädagogischen Aufgabe oder bis zur Einreichung des schriftlichen 

Antrags zur Abschaffung der pädagogischen Aufgaben im Nationalitätenbereich besteht, bzw. der 

Antrag zur Abschaffung spätestens bis zum letzten Tag im Mai des Erziehungsjahres / des Schuljahres 

eingereicht werden soll, und der Antrag nur ab dem folgenden Schuljahresanfang nach der Einreichung 

erhoben werden kann.  

 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass mein Kind gemäß des Erziehungsgesetzes Abs. 6 Nr. 

CXC vom Jahre 2011 – zur Umsetzung des örtlichen Pädagogischen Programms an einem Unterricht 

mit erhöhter Stundenzahl teilnimmt.   

 

 

 

__________________________________ 

Unterschrift des /r Erziehungsberechtigten 

 

Datum:_____________________________ 
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II. Erklärung  zur nationalen Zugehörigkeit 
 

 

Die Ausfüllung dieser Erklärung ist optional, aber ohne die Unterzeichnung dieser Erklärung kann 

die Bevorteilung laut Absatz (6) § 51 des Erziehungsgesetztes Nr. CXC  vom  Jahre  2011  nicht  

geltend gemacht werden. 

Ich erkläre mich / Der Schüler / Das Kind erklärt sich für die folgende Nationalität: 
 

Bulgarisch / Griechisch / Kroatisch / Polnisch / Deutsch / Armenisch / Zigeunerisch/ 

Rumänisch / Ruthenisch / Serbisch / Slowakisch / Slowenisch / Ukrainisch 

 
 
 

     ______________________________________________ 
Unterschrift der Eltern o. des /r Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 
 

III.  Klausel 
 
 

Die Nationalitäten - Kindergartenerziehung und Nationalitätenerziehung- und Bildung nach dem in 

der Erklärung bestimmten Anspruch wird dem Kind / dem Schüler in der folgenden Institution 

gesichert: 

 
 

Der offizielle  Name  des  Instituts: Audi Hungaria Általános Művelődési Központ 

ld.Nr. Bildung: 201656 

Sitz: 9026 Győr, Bácsai u. 55. 

 

 
_______________________________ 
         Unterschrift Abteilungsleiter 
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I. Nyilatkozat 
a nemzetiségi óvodai nevelésben  

 nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről 
 

Alulírott ............................................................. az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően 

nyilatkozom, hogy a 2021/2022. tanévtől   kezdődően, 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:  német  

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma: Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) 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. 

Alulírott szülő vállalom, hogy gyermekem a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. sz. 

melléklet rendelkezései szerint – a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges magasabb 

óraszámú oktatásban részesüljön. 

Dátum:____________________ 

                                                                            __________________________ 
                                                                             a szülő vagy gondviselő aláírása 
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II. Nyilatkozata 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 gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez 

tartozik: 

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

/ ukrán 

 

                                                                            __________________________ 
                                                                             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: Audi Hungaria Általános Művelődési Központ 

OM azonosítója: 201656 

Székhelyének címe: 9026 Győr, Bácsai út 55. 

 

 

_______________________________ 
         intézményvezető aláírása 
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