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Tisztelt Elnök Úr!
Köszönöm a mai napon, 2011. június 1-jén 12:18-kor érkezett elektronikus levelét, melyben hivatalosan tájékoztat arról, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásában működő
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban – megfelelői szülői igény esetén –
egy német nemzetiségű kétnyelvű általános iskola létrehozását tervezi a 2012/13-as tanévtől; továbbá,
hogy az igények felmérése érdekében egy kérdőívvel ellátott szülői tájékoztatót készítettek, s ezzel
szeretnék a pilisvörösvári önkormányzati fenntartású óvodákat megkeresni. (Néhány órával ezelőtt az
intézményvezetőktől megtudtam, hogy ez a megkeresés telefonon már meg is történt.)
A leveléhez mellékelt szülői tájékoztatóval és kérdőívvel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem.
Egyetértek azzal, hogy a nemzetiségek lakta településeken a nemzetiségi nyelv átörökítésében fontos
szerepe lehet a kéttannyelvű oktatásnak. Mint Magyarország egyik legnagyobb lélekszámú német ajkú
közösségének polgármestere üdvözlök minden olyan kezdeményezést, amely a német nemzetiségi
nyelv átörökítését segíti – természetesen a szülői igények és az egyéb városi érdekek figyelembe vételével.
A hozzám eljuttatott tájékoztató szövegével kapcsolatban:
- Az ötödik bekezdés első mondata szerint „Az eddigi években hozzánk jelentkező általános iskolások nem megfelelő nyelvtudása alapján…” Ezt a kitételt félreérthetőnek tartom (már csak
azért is, mert a „megfelelő” jelző relatív), és a pilisvörösvári általános iskolákra nézve leminősítőnek tartom, ezért kérem törölni.
- Hiányolom a tájékoztatóból azokat az információkat, hogy a 3. osztálytól felfelé mely tantárgyakat milyen nyelven tanulnának a tanulók. A szülői döntéshez véleményem szerint nem
elegendő az 1. és a 2. osztályra vonatkozó tájékoztatás, annak ki kell terjednie mind a 12 évfolyamra.
- Fontos volna szót ejteni a tájékoztatóban arról is, hogy mely évfolyamokon milyen átjárási lehetőségek lesznek, azaz: mely évfolyamokon lehet csatlakozni a tervezett kéttannyelvű oktatáshoz, ill. aki valamely okból máshova akarna menni, az az Önöktől kapott bizonyítvánnyal
és tudással folytatni tudja-e évfolyamveszteség nélkül máshol a tanulmányait.

A kérdőív két kérdésével kapcsolatban:
- A két kérdést (1. „Támogatom a Schiller Gimnáziumban a nemzetiségi kétnyelvű általános iskola indítását.” 2. Elképzelhetőnek tartom, hogy gyermekemet a Schiller Gimnázium nemzetiségi kéttannyelvű általános iskolájába íratom.”) véleményem szerint egyesíteni kellene, és határozottabbá tenni a következőképpen: Amennyiben a Schiller Gimnáziumban létrejönne a
német nemzetiségi kéttannyelvű általános iskola, gyermekemet szívesen oda íratnám. (Indokom az, hogy a támogatásnak csak akkor van hitele, ha mellé szándék is párosul.)
Kérem, elnök urat, hogy javaslataimat fontolja meg, és lehetőleg támogassa.
Pilisvörösvár, 2011. június 1.
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