
 

 

 

MELLÉKLETEK 

1. Füzetcsomag 

2. Kérelem és nyilatkozat a nemzetiségi isk. megszervezéséről 

3. Kérelem a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezéséhez  

4. Nyilatkozat nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről 

5. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

6. Nyilatkozat az egész napos nevelésről 

7. Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról 

8. Nyilatkozat médiáról 

9. Nyilatkozat etika/hittan tantárgyra vonatkozóan 

 

Kérem, hogy a nyilatkozatokat, kérelmeket kinyomtatva, aláírva hozzák majd be 
az iskolába! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Első osztályban az alábbi írószerekre, eszközökre lesz szükség: 

1 db hangjegy füzet 36-16 

2 db vonalas füzet 14-32 

3 db sima füzet 20-32 

2 db négyzetrácsos füzet 27-32 

4 cs. félfamentes rajzlap 

3 cs. írólap 

2 cs. famentes rajzlap 

1 cs. színeslap 

1 db rajztábla 

1 db iratgyűjtő 

1 cs. számoló pálcika 

1 cs. számolókorong 

1 db papír mérőszalag 

2 db dobókocka 

1 db vonalzó 20 cm 

1 db vízfesték 12-es 

2 db ecset 4-es, 10-es 

1 cs. színesceruza 12-es háromszögletű 

1 cs. zsírkréta 12-es 

1 db olló 

2 db ragasztó stift 

1 cs. színes gyurma 

1 db radír 

3 db grafitceruza 

2 db postairon   (1 vékony, 1 vastag) 

1 db faragó 

A felsoroltakon kívül szükség van még a következőkre: 

1 db nagyméretű doboz (technika-rajzeszközök tárolására) 

1 db ecsettál pl. Ramás doboz 

1 db puha rongy 

újságpapír 

tornazsák (tornacipő, rövid nadrág, póló) 

váltócipő 

1 cs. (100-as) papírzsebkendő 

bekötőpapír (átlátszó) 

könyvjelző 

tolltartó 

táska 

 



Az első tanítási napon, rögtön tanévnyitó után az osztályfőnök szülői 

értekezletet tart! 

Csengetés rendje: 

 

Óra  

1. 8.10-8.55 
2. 9.05-9.50 

3. 10.05-10.50 

4. 11.00-11.45 
5. 11.55-12.40 

6. 12.50-13.35 
7. 13.45-14.30 

8. 14.40-15.25 
9. 15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez 
 

I. Kérelem nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezéséhez1 

 
Alulírott ……………………………………….2 az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően a 
benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől kérem nemzetiségi  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 pedagógiai feladat: általános iskolai nevelés-oktatás  
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: német  
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma: nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 
 
Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett nemzetiséghez tartozom. 
 
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. 
 
Úrkút, 2021. április 
 
 

                                         a szülő vagy gondviselő aláírása 
 

II. Záradék 
 

A gyermek, tanuló számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés- oktatás az alábbi 
intézményben kerül megszervezésre: 
Az intézmény hivatalos neve: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
OM azonosítója: 037068 
Székhelyének címe: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
 
Úrkút, 2021. április 
 

 
p.h. 

intézményvezető aláírása 
 

 
1 A kérelmet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés során, 
legkésőbb azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni. 



2 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 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe. 
5 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 gyermek 14 éves korától – ha nem cselekvőképtelen – a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes. 
7 Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai 
nevelésben-oktatásban részesül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez 
 

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről1 

 
Alulírott…………………………………………………….2 az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a 
benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben kérem az alább megjelölt gyermek / tanuló számára 
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosítását. 
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 pedagógiai feladat: általános iskolai nevelés-oktatás  
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: német  
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma: nyelvoktató nemzetiségi 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. 
Úrkút, 2021. április 
 

                          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.) 7 
 
Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam, a gyermek az alábbi nemzetiséghez tartozik: német  
Úrkút, 2021. április 
 

                                                                     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: Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
OM azonosítója: 037068 
Székhelyének címe: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42. 
Úrkút, 2021. április 

p.h. 
 

 intézményvezető aláírása 
 



1 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. 
2 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 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe. 
5 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 gyermek 14 éves korától – ha nem cselekvőképtelen – a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes. 
7 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..” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilatkozat minta 

a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről1 

Alulírott .............................................................2 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: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 nevelés-oktatás 

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 

- 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 

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 aláírása9                                                              a szülő vagy gondviselő aláírása 

 

                                                           
1 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. 
2 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 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe. 
5 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! 
7 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. 
8 A megfelelőt alá kell húzni! 
9 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes. 



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.)10 

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 aláírása11                   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: 

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 történik12: 

...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 

bélyegző lenyomata 

intézményvezető aláírása 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 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. 
11 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes. 
12 Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai nevelésben-

oktatásban részesül. 

3. számú melléklet 



 
 
 

NYILATKOZAT 
 

1) A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 
 
Alulírott ...............................................................................  

(születési név:  ..................................................................... születési helye, ideje ................................................................................................... , 

anyja neve: .......................................................................... ) 

 ...................................................................................................................... szám alatti lakos 

és  .................................................................................................................  

(születési név: ...................................................................... születési helye, ideje ................................................................................................... , 

anyja neve: .......................................................................... ) 

 ................................................................................ szám alatti lakos nyilatkozunk, hogy 

kiskorú ..........................................................................................................  

(születési név: ...................................................................... születési helye, ideje ................................................................................................... , 

anyja neve: .......................................................................... ) 

 ................................................................................ szám alatti lakos vonatkozásában a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

 
  .............................................................   .............................................................  
 aláírás aláírás 
 

 
2) Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot 

 
Alulírott ........................................................................................................  

(születési név: ...................................................................... születési helye, ideje ................................................................................................... , 

anyja neve: .......................................................................... ) 

 ................................................................................ szám alatti lakos nyilatkozom, hogy 

kiskorú. .........................................................................................................  

(születési név: ...................................................................... születési helye, ideje ................................................................................................... , 

anyja neve: .......................................................................... ) 

 ................................................................................ szám alatti lakos vonatkozásában a melléklet dokumentum* alapján a szülői felügyeleti jogot 

egyedül gyakorlom. 

 
*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, Gyámhivatal 
határozata, bíróság ítélete 
 
  .............................................................   
 aláírás 
 

 
3) Gyám(ok) a törvényes képviselő(k) 

 
Alulírott ........................................................................................................  

(születési név: ...................................................................... születési helye, ideje ................................................................................................... , 

anyja neve: .......................................................................... ) 

 ...................................................................................................................... szám alatti lakos 

és  .................................................................................................................  

(születési név: ...................................................................... születési helye, ideje ................................................................................................... , 

anyja neve: .......................................................................... ) 

 ...................................................................................................................... szám alatti lakos nyilatkozunk/nyilatkozom, hogy 

kiskorú ..........................................................................................................  

(születési helye, ideje ................................................................................... , anyja neve: ..................................................... ) 

 ................................................................................ szám alatti lakos vonatkozásában a Gyámhivatal  .................................  

számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látjuk el. 

 
  .............................................................   .............................................................  
 aláírás aláírás 

 



 

Nyilatkozat az egész napos nevelés-oktatásban való részvételről 
 

 

 

 

Alulírott _______________________ az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően 

nyilatkozom, hogy a benyújtást követő nevelési évben, tanévben kérem az alább megjelölt 

gyermek /tanuló számára az egész napos 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: 

A választott nevelési-oktatási forma: egész napos nevelés-oktatás 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy az egész napos nevelés-oktatás a megjelölt pedagógiai feladat 

befejezéséig tart. 

 

 

 

Úrkút, 2021. április   

 

 

      __________________________ 

      A szülő vagy gondviselő aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NYILATKOZAT 

 

Név: __________________________________________________________________  

Születési hely, idő: _______________________________________________________  

Lakóhely: ______________________________________________________________  

Tartózkodási hely: _______________________________________________________  

Kijelentem, hogy gyermekemmel: 

Név:  __________________________________________________________________  

Születési hely, idő: _______________________________________________________  

életvitelszerűen___________________________________________________ címen élek 

 

 

  Úrkút, 2021. április                             szülő aláírása 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 



 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott___________________________ beleegyezem, hogy _________________________ nevű 

gyermekemről  – amíg a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulója – készült 

fotók, illetve videók különböző médiákban ( Falu TV, Közösségi Ház-Úrkút, internet, folyóiratok) közzétehető 

legyen, illetve az intézmény pedagógusa felhasználhassa a portfóliójához. 

Úrkút, 2021. április                                              

                                                                                            _________________________________ 

                                                                                                                    szülő aláírása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

037068 

NYILATKOZAT 

Alulírott        ………………………………………………………………….……..  (név)   

……………………………………………………………………………………….. (cím - település, utca, 

házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy 

……………………………………………………......................................      gyermekem a 2021/2022. tanévtől 

kezdődően 

 etika hit- és erkölcstan  

oktatásban kíván részt venni.  

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!) 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2021/2022. tanévtől érvényes, azon módosítani csak írásban, minden 

év május 20-ig tudok, mely módosítás a következő tanévtől lép érvénybe. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt:  

Gyermekem a(z)..……………………………………………. (egyház neve) egyház által szervezett hit- és 

erkölcstan órán vesz részt a 2021/2022. tanévtől.  

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének és osztálya 

megnevezésének a megjelölt egyház részére történő átadásához.  

Úrkút, 2021. április  .................................................................  

 szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

 


