
 

Felhívás és tájékoztató 

A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskola 2021/2022. tanévre beiratkozó első osztályosok szüleinek az általános 

és a német nyelvoktató nemzetiségi nevelésre-oktatásra jelentkezésről 

 

I. Általános iskolai nevelés-oktatás 

Iskolánkban 1-8. évfolyamon folytatunk általános iskolai nevelést, oktatást a mindenkori törvényi 
előírásoknak megfelelően. Elsősorban a beiratkozási körzetünkbe tartozó kisdiákokat várjuk. 

Alsó tagozaton tanítóink és a napközis foglalkozást vezető pedagógusok szoros munkakapcsolata 

biztosítja az iskolába lépő kisiskolások számára az átmenetet az óvódából iskolába. Négy év alatt 
készítik fel őket a felső tagozat nagyobb önállóságot igénylő feladataira. Idegennyelvet (angol vagy 
német) 4. évfolyamtól csoportbontásban tanulnak.  

Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő 
felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő 
képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők 
felzárkózását. 

 

II. Német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

A német nemzetiségi nyelvoktatást a magyar köznevelés részeként valósítjuk meg, betartva az 
iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait. Emellett biztosítjuk a nemzetiség nyelvének 
tanulását, történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és –

teremtést, a német nemzetiségi kulturális identitás kialakítását és erősítését, a kisebbségi jogok 
megismerését és gyakorlását. Ennek érdekében a jelentkező tanulók vállalják ezen oktatási 
formához kapcsolódó emelt óraszámú oktatást és a (városi és iskolai) nemzetiségi 
rendezvényeken való részvételt. 

A német nemzetiségi nyelvet heti 5 órában tanulják a gyerekek, a többi órán a tanítás nyelve a 
magyar nyelv. Ezt egészíti ki a német honismeret és az egyik testnevelés órán a német néptánc. A 
17/2013. (III.1.) EMMI rendelet irányelvében megfogalmazottakkal összhangban, a rendelet 8.§ (4) 
bekezdés c) pontja szerinti nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében történik az oktatás. 

A fenti célok elérése érdekében iskolánkkal együttműködési megállapodást kötött a Dunakeszi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat. 



 

 Mindezek törvényi háttere: 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 
- nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; 

- a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról szóló 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet  

Beiskolázási tudnivalók: 

A Kormányhivatal által jelzett időpontban (2021. április 15-16.) történik.  

Kérjük, hogy a magukat német nemzetiséginek vallók a 2021/2022. tanévre 
szóló „2. melléklet a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelethez” nyomtatványt 

minél előbb juttassák el iskolánk titkárságára.  

 

Dunakeszi, 2021. január 20.        

  

         Papné Szalai Csilla 
           intézményvezető 
 

    

      


