Értesítés a gyermekek íratkozásáról a 2021/2022-es munkaévben a D.V. „Snežana –
Hófehérke” Óvodába
Tájékoztatjuk a gyermekek szüleit/törvényes képviselőit, hogy az íratkozás 2021. május
6 – tól május 21 – ig tart. Az íratkozás 2015. március 1. és 2016. február 28. között született
gyermekeknek kötelező.
A szülőknek/törvényes képviselőknek, akiknek már jár a gyermeke az intézménybe, nem kell
újra íratkozni.
Az intézményünkbe elsőnek íratkozó gyermekeket elektronikusan az www.euprava.gov.rs
portálon keresztül kell beíratni, egy kérelem benyújtásával. Az intézmény iktatószámot ad a
kérelemnek, és a portálon keresztül tájékoztatja a további lépésekről.
Az oldalon történő beíratkozáshoz szükséges dokumentációk (amelyeket fel kell majd
tölteniük az oldalra):
•

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, illetve a család többi gyermekének a
születési anyakönyvi kivonata szükséges

•

mindkét szülő/törvényes képviselők érvényes személyi igazolványának fénymásolata

•

szociális támogatásról szóló bizonylat

•

végzés a gondviselés, vagy nevelés alá helyezésről

•

ha fogyatékkal élő gyermek van a családban, erről is bizonylat

•

a családi pótlékról szóló igazolás.

A kérelem benyújtása csak az iratkozás első hivatalos napjától (május. 6 – tól) lehetséges.
A kérelmek feldolgozása után a szülő/törvényes képviselő szerződést köt az intézménnyel. A
szerződés megkötésének az időpontjáról értesítjük Önöket.
Abban az esetben, ha
•

a gyermeket kihelyezett családban él

•

a család szociális támogatásban részesül

•

a családban fogyatékkal élő gyermek van

•

családi pótlékban részesül a család

akkor az erről szóló bizonylatot elektronikusan küldje el az óvodának, a következő címre,
(kérjük tüntesse fel a gyermek nevét): snezanahofeherkeinfo@zabaviste-senta.edu.rs
Az elektronikus úton történő íratkozást nem alkalmazhatják azok a szülők, akik nem a Szerb
Köztársaság állampolgárai. Ebben az esetben érdeklődjenek a következő e – mail címen:
snezanahofeherkeinfo@zabaviste-senta.edu.rs

Orvosi igazolás: minden újonnan beiratkozott gyermeknek a szerződés megkötésekor
szükséges felmutatni egy orvosi igazolást a gyermek pszichofizikai fejlődéséről, illetve a
gyermek rendszeres védőoltásairól.
A falvakban azoknak a szülőknek, akik nem tudják megoldani az online íratkozást a faluban
lévő óvoda épületében lehetséges, május 6 – tól május 21 – ig, 9 – órától 11 – óráig. A
fentiekben felsorolt dokumentációt hozzák magukkal.

