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A “ BAMBI” ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTEZMÉNY 

PÁLYÁZATOT  

HIRDET A GYEREKEK BEíRATKOZÁSÁRA  AZ ÓVÓDÁBA 

2020./2021. ÉVRE. 

  A jelentkezésre a pályázatot 2020.május 25-től  2020.június 05-ig kell benyújtani. 

 

  A beíratkozást  kétféle módon lehet megvalósítani: 

1.  Személyesen a “ Bambi” Iskoláskor  Előtti Intézményben. 

2.  Elektronikus bejelentkezés útján.( eVrtić) 

 

Az óvodai intézmények   a bejelentkezéseket  a  következő  helységekben fogadják: 

- Kúla, "Pitypang" óvoda  16. Divizija 38.  hétköznap 08:00 és 14:00 között. 

-Cservenka, "Šećerko" óvoda, Kolonija šećerane bb 10: 00-15: 00 – hétköznapokon. 

- Szivác, "Neven" óvoda, Maršala Tita 232  08: 00-14: 00-hétköznap. 

-Keresztur, „Ciciban” óvoda, Maršala Tita 77, 14: 00–19: 00 – munkanapon. 

- Lipar, "Roda" óvoda, Maršala Tita 44, 08: 00-14: 00 – munkanapon. 

- Vepröd, „Vrtuljak” óvoda, Maršala Tita 26 08: 00–14: 00 – munkanapon. 

  A napközibe 6 hónapos kortól  6,5 éves korú gyereket  lehet beíratni. 

Az iskola   előkészítő programra, az óvódába és napközibe 2014.március 1-től  
2015.február 28-ig született gyermekek íratkozhatnak be. 



Kúla: 

- A “ Sunčica“ óvodába   a gyermekeket egész napos  tartózkodásra illetve a napközibe hat 
hónapos kortól az iskola érettségéig lehet  beíratni. 

- A „Kolibri” óvodába a napközibe hat hónapos kortól  az iskola érettségéig   lehet beíratni. 

- A "Pitypang" óvoda  épületébe  magyar nyelven , előkészítő óvodai programra, félnapos 
tartózkodásra lehet beíratkozni. 

 Szerb nyelven az előkészítő óvodai programra illetve egész napos tartózkodásra  írathatók be. 

 Amennyibe lesz  szabad hely, a fiatalabb korú gyermekek is bejelentkezhetnek. 

-A "Bubamara" óvoda kínálata gyerekek  számára az előkészítő óvodai program  félnapos 
tartózkodásra. 

 Amennyibe lesz  szabad hely, a fiatalabb korú gyermekek is bejelentkezhetnek. 

 Cservenka: 

- A "Šećerko" óvodába a gyermekeket egész napos tartózkodásra illetve a napközibe hat hónapos 
koruktól az iskola éretségig írathatják  be. 

- "Veverica" óvoda  az óvodai előkészítő programban teljes napos és félnapos tartózkodásban 
vehetnek részt. 

 A fiatalabb gyermekek csak akkor íratkozhatnak be  ha van szabad hely. 

 Szivác: 

- A "Čuvari  osmeha" óvoda a gyerekek egész napos tartózkodásra illetve a napközibe hat hónapos 
kortól az iskola érettségig  írathatók  be. 

- A "Neven" óvodába  az előkészítő  programra  a  gyermekek  félnapos tartózkodásra 
jelentkezhetnek. 

A fiatalabb gyermekek csak akkor  íratkozhatnak be ha van szabad hely. 

Keresztur: 

- "Ciciban" óvoda  a gyermekeket hat hónapos kortól  az iskola érettségig az  egésznapos 
tartózkodásra és (2014. március 1. és 2015. február 28. között született gyermekek) félnapos 
tartózkodásra írathatók be . 

Veprőd: 

- "Vrtuljak" óvodaba  az óvodai előkészítő programra a  gyermekek félnapos tartózkodásra 
jelentkezhetnek.. 

 A fiatalabb gyermekek beíratkozhatnak  ha van szabad hely. 

 Lipár: 

- A "Roda" óvoda felveszi a gyermekeket az előkészítő óvodai programra  félnapos tartózkodásra.  

A fiatalabb gyermekek bejelentkezhetnek  ha van szabad hely. 



MEGJEGYZÉS: Ha az előkészítő óvodai csoportokban lesz  üres hely  akkor 2015. március 1-től   
2016.február 28-ig született gyermekeket is felveszik. 

 

Az érintett  szülők letölthetik a gyermekfelvételi kérelmet vagyis a szükséges űrlapot. 

A dokumentáció az intézmény weboldaláról (www.pubambi-kula.com) vagy személyesen az 
óvodákban  ahol jelentkeznek igényelhető. 

A kérelem elektronikus benyújtása az on-line űrlap kitöltésével történik a www.euprava.gov.rs e-
portálon, ahol automatikusan megkapják a születési nyilvántartásból és a kötelező 
társadalombiztosítási központi nyilvántartásból származó dokumentumokat. 

Amikor egy szülő, gyám vagy nevelőszülő kérelmet nyújt be a portálon keresztül, az óvodai 
intézmény üzleti számot rendel hozzá a kérelemhez, és a portálon keresztül tájékoztatja a további 
lépésekről. A portálon választhatja az értesítést e-mailben vagy SMS-ben . 

Nem lehet elektronikus úton jelentkezni azoknak  szülőknek, akik nem a Szerb Köztársaság 
állampolgárai, az egyedülálló szülők gyermekei, a családon belüli erőszak  áldozatainak gyermekei, a 
mentális és testi fogyatékossággal élő gyermekek, a szociális védelmet valamilyen formában 
alkalmazó családok gyermekei stb. Az óvodai intézmény képes elektronikus úton elfogadni a 
kérelmet, de további dokumentációt kell benyújtania a bsuncica@gmail.com e-mail címre, amely 
igazolja az állapotot. 

További részletekért vegye fel a kapcsolatot az óvodai intézmény honlapján: //www.pubambi-
kula.com/ 

A pontozás után a Központi beíratkozási Bizottság meghatározza az elfogadott gyermekek előzetes 
listáját, amely 2020. június 30-ig megjelenik az intézmény óvodáiban. 

A szülő vagy más törvényes képviselő a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 8 napon 
belül megtekintheti  gyermek dokumentációját. 

A gyermek beíratkozásáról és tartózkodásáról szóló megállapodás megkötésének feltétele, hogy a 
szülő vagy más törvényes képviselő annak megkötésekor mellékelje: az oltási státuszt és az 
előkészítő óvodai program gyermekeinek orvosi vizsgálatának igazolását. 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő nem írja alá az említett megállapodást, 
legkésőbb2020.szeptember 01-ig akkor úgy tekintik, hogy elállt a gyermek  intézménybe való 
felvételétől. 

                                                                         “ Bambi “ Iskoláskor Előtti Intezmény   igazgatója: 

                                                                                                                           Bulatović   Snežana 

                                                                                                          ------------------------------------------ 

 

 

 


