
TÁJÉKOZTATÓ 

kisebbségi óvodai nevelés igénybevételéhez 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a szülőt megilleti a 

nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga alapján saját nemzeti vagy etnikai 

hovatartozásának megfelelően kisebbségi nevelési program szerint működő óvodát is választhat 

gyermeke számára. 

A nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nekt.) 

43. § (4) bekezdése értelmében meg kell szervezni „a kisebbségi óvodai nevelést, továbbá a kisebbségi 

iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz a kisebbséghez tartozó 8 tanuló szülője kérte, és az 

óvodai csoport, iskolai osztály a közoktatási törvény rendelkezései alapján megszervezhető.” 

A Nekt 7. § (1) bekezdése alapján a „valamely kisebbséghez tartozás vállalása és kinyilvánítása az 

egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga.” 

 

A választáshoz tudni kell, hogy a kisebbségi óvodai nevelés nem azonos az idegennyelv-oktatással! 

 

„A kisebbségi óvodai nevelés 

hazánk egységes nevelési-oktatási rendszerének része…” 

„1. A kisebbségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni 

fejlettségének megfelelően a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a 

kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. 

2. A kisebbségi nevelés célja és feladata, hogy 

- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára; 

- ápolja és fejlessze a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat; 

- készítse fel a gyermeket a kisebbségi nyelv iskolai tanulására; 

- segítse a kisebbségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. 

3. A kisebbségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy a gyermekek érzelmi 

biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél teljesebbé 

váljon a kisebbség nyelvén folyó kommunikáció. Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő 

kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást. 

4. A kisebbségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) tudatosan 

felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást. A kialakult nyelvi 

szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási eljárásnak megfelelően rugalmasan alakítja 

csoportjainak heti- és napirendjét.” 

(Idézet a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 

és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 1. számú melléklet a nemzeti, 

etnikai kisebbség óvodai nevelés irányelvéből) 

 

 

NYILATKOZAT 

kisebbségi óvodai nevelés igénybevételéhez 

 

Alulírott, szülő/gondviselő, a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 

törvény 7. § (2) bekezdése alapján, hivatkozva e törvény 43. § (4) fenti bekezdésére, mint a német 

„kisebbséghez tartozó” szülő, elolvasva és megismerve a kisebbségi óvodai nevelés irányelveiben 

meghatározott nevelési többletet, az ahhoz tartozó jogok és kötelmek tudomásulvételével kérem, 

hogy gyermekem 

………………………………………… (név) ……………….……………… (szül. idő) 

………………………………….. (anyja neve) ……...…..……….………………… (lakcíme) 

német kisebbségi óvodai nevelésben részesüljön. 

 

Budaörs, 2020. ………….. …… 

 

 …………….……………… ……………….………. 

 szülő olvasható neve aláírása 


