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Zombor v6ros Kdzig azgatdsiHivatal6nak Oktat6si Osrtillya az oktatdsids nevel6si rendszer

alapjair6l sz6l6 tdrvdny 17 . szakasza (SZK Hiv.Kdzldny e, 8812017 ., 27 12018.-egydb torv., 1012019.,

6 12020. 6s 129 12021. szdm) alapjhn kozzeteszi

A GYERMEKEK ISKOLASKOR EL6TTI INTEZMfNYBE VALO 2022 12023. tAN6Vi

BEIRATKOZASANOT., NYILVANTARTASBA VETELERoL SZOLO
HIRDETMENYT

Az iskol5skor elotti intdzmdnybe (6vod6ba) tort6n6 beiratkoz6s mindazokra a gyermekekre

vonatkozik, akik a r6kdvetkezo dvben indulnak iskol6ba.

A gyermeket a szti16, illetve m6s t6rvdnyi kdpvisel6 jelenti be az iskol6skor el6tti intdzmenybe az

i sko I a-el6k6szito pro gram el s aj 6tit6s a vd gett.

A202212023. tan6vi el6k6szit6 iskoldskor el6tti csoportba, illetve az iskola-el6k6szit6
programba tort6no beiratkoz5s azokra a gyermekekre vonatkozik, akik atandv kezdetdnek napiln(2022.

izeplember 01-jdn) dt ds fdl dvest6l hat 6s f6l 6vesek, illetve 2016.03.01. 6s 2017.03.01. kdziitt sztilettek.

A 2017 .03.01. 6s 2017.08.31. kdzdtt szi.iletett gyerekek beiratdsa az el6keszit6 iskol6skor el6tti

csoportba a sziilok, illetve m6s torvdnyi kdpviselo k6rdsdre tcirtdnik. Amennyiben gyereki.iket kor6bban

iratnfkbe iskol5ba, felvdteliik abban azintezmdnyben tort6nik, amelyikben van szabad hely'

A gyermekek nyilvdntartfsba v6tele elektronikus titon val6sithat6 meg az E-uprava portflon
(trttps:llvrnnv.euprava keresztiil, amelyik az eg6sz 6v folyamdn aktiv, az E-Usluge opci6ra

l6pve a Porodica felnyitdsdval.
Azelektronikus beiratkoz6ssal az osszes sztiks6ges dokumentdci6 automatikusan letolthet6 (a

letoltdst az Iskol6skor Elotti Intezmeny vegzi a kotelezo szoci6lis biztosit6s kozponti regiszterdb6l es az

Altal6nos Kozigazgatlsi Oszt6ly - zombori anyakOnyvi hivatal5b6l).

Azok a sziil6li, akiknek nincs lehet6sdgiik elektronikus riton beiratni gyerekiiket megtehetik

aztkdrvetleniil is 2022.05.09-6t61 6s 2022.05.18-6ig 16,00 6s 18,00 6ra kiiziitti iddszakban. A v:iros

tissz int6zm6ny6be val6 bejelentkez6s a Bubamara 6vodfban ttirt6nik, Zombot, Sportska bb alatti
cfmen.

A Zombor vdroshoz tartoz| telepiil6seken a gyerekek bejelent6se a helyi 6vodfkban
tiirt6nik

A kozvetlen bejelent6s eset6n a kovetkez6 dokument6ci6 sztiksdges:

- A szrilo szemllyazonosit6 igazolv6nya,
- A bejelentetett ds a tobbi gyermek szemdlyi szhma (JMBG),
- Bejelent6lap (az 6v odhbantdltik ki).

Azl-tol5,5 6ves korir gyerekek2022l2023. tandvi nyilvilntarlilsba vdtele szintdn az E-uprava
portrilon (https://www.euprava.sov.rsA keresztiil val6sithat6 meg az eg6sz 6v folyamdn, az E-Usluge

opci6ra l6pve a Porodica felnyit6sdval.



Tov6bbi inform6ci66rt a zombori Vera Gucunja IEI szakszolgillathhoz fordulhatnak a

ppsluzba,vrtic@,gmail,com e-mail cimen vagy felkereshetik a 0251444-070 telefonszhmon Zoica

Golubovid pedag6gust.

A SZUL6T, ILLETvE MAs TORvENYI KEPVISEL6T TORVENY KOTELEZI,

Hocy ;;ftASSA ivnnrnrnrnraz lsrolAsron EL6rrI EL6KESzir6 pnocRAMBA.

t
Szab6lys6rtds miatt 5.000,00-t6l 100.000,00 din6rig terjedo plnzbirsdggal sirjthat6 a szti16, illetve

m6s tdrv6nyi kdpviselo, u1n.nnyib"., sz6nd6kosan vagy- alapos ok n6lktil elmulasztja gyermekdnek

i s ko I Sskor .t otti . t oter zit6 pr o gr amb a val 6 b eit at6s 6t, illetv e ^hg-i
el6tti intdzm6nyb6l (a torvdny 194. szakasza).

l! . .r'

i i,,,;l :
I i.r i ..t :'
\ 1.:- .r -:r

\ \'.i *.r

\,. 1..


