
 
 
 

2092 Budakeszi, Fő u. 179. Tel: 06-23/535-710, Fax: 06-23/535-719 buro@bvno.hu, www.bvno.hu    
   1 

 

 
 
 

Kedves Szülők! 

A gyermekeink jövőjének egyengetése, biztosítása mindannyiunk közös kötelessége, feladata 

és célja. Ennek egyik nélkülözhetetlen feltétele a gyermekét nevelő szülő és a nevelésben 

segítséget adó pedagógus közötti együttműködés, felelős közös gondolkodás. Ahhoz, hogy ez 

intézményes keretek között létrejöjjön, elengedhetetlen a másik feltétel, az iskolafenntartó, 

melynek feladata az intézményi neveléshez és tanításhoz megfelelő és szükséges működési 

feltételek biztosítása.   

Ezért Budakeszi Város Német Önkormányzata (BVNÖ) továbbra is elkötelezett a kitűzött 

célja mellett!  

Legyen Budakeszin önálló német nemzetiségi általános iskola a települési német 

önkormányzat fenntartásában. Ezzel megvalósulhat városunkban az egymásra épülő 

nemzetiségi nevelés-oktatás (német nemzetiségi óvoda és iskola), egy olyan  képzési és 

intézményi struktúra, amely szabad választási lehetőségként mindenki számára nyitott. 

A reményteljes jövő érdekében kérjük Önt, amennyiben szülőként azonosulni tud tervezett 

iskolánk alapelveivel, pedagógiai hitvallásával és jövőképével, aláírásával fejezze ki a BVNÖ 

elképzelését és céljait támogató szándékát.  

 

Kérjük, hogy a szándéknyilatkozatát a SZIA Knáb János utcai épülete aulájában elhelyezett 

BVNÖ postaládába dobja be!  

 

Budakeszi, 2019. 12. 06.   Köszönettel és tisztelettel: 

           Schrotti János elnök 
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Támogató szándéknyilatkozat 

Fontos tudnivaló! 

Az előzetes szándéknyilatkozat a támogatottság felmérését szolgálja. 

A szándéknyilatkozat aláírása a szülőt a következő tanévi iskolaválasztásnál nem kötelezi. 

Aláírásommal  

a) támogatom Budakeszi Város Német Önkormányzatának 8 évfolyamos német 

nemzetiségi általános iskolára vonatkozó intézményalapítási szándékát. 

b) kifejezem, hogy gyermekemet be/átíratnám a 2020-2021. tanévben a BVNÖ 

fenntartásában indítani kívánt 8 évfolyamos német nemzetiségi általános iskolába. 

Aláírásommal  

 hozzájárulok, hogy Budakeszi Város Német Önkormányzata az általam megadott 

adataimat a hatályos jogszabályoknak (az Információs önrendelkezési jogról és az 

Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az EU 2016/679 sz. általános 

adatvédelmi rendelete) megfelelően kezelje, és e-mail címemre a jövőbeli iskolával 

kapcsolatos híreket, információkat küldjön. 

 kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen tettem meg. 

Szülő neve 
Gyermekem/ 
gyermekeim 
évfolyama* 

email-cím aláírás 

 

 

  

 

 

 

*A gyermekek számának megfelelően külön rovatban a most folyó 2019/2020. tanévre/nevelési évre 
vonatkozólag. Amennyiben a gyermek még óvodásként a jövő tanévi beiskolázás előtt áll, akkor „ovisként” adja 
meg. 

 


