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 Zombor Város Közigazgatási Hivatalának Oktatási Ügyosztálya Az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 98. szakaszának ( Szerb Köztársaság 2009/72-es, 2011/55-ös, 2013/55-ös, 2015/35-ös, 

2015/68-as és a 2016/62-es számú Hivatalos Közlönye ) alapján 
 

HÍRDETMÉNYT ADOTT KI  AZ ISKOLAKÖTELES GYERMEKEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL 
 

 A Hirdetmény a 2017/18-as tanévben az általános iskola első osztályába induló gyermekekre 
vonatkozik, illetve akik 2017. szeptember 1-jén már 6,5 évesek vagy 7,5 évesek lesznek, azaz 2010.03.01. és 
2011.03.01. között születtek. 
 A szülő kívá ságára, a hat és a hat és fél éves gyer ek, az iskolai felkészültséget elle őrző 
tudásfel érést követőe  íratható e az első osztály a. 
 Betegség vagy egyé  okok iatt iskolá a ég e  járó hét és fél éves él időse  gyer eket 
tudásfel érés alapjá  lehetséges eírat i az általá os iskola első osztályá a, illetve a tudásá ak egfelelő 
osztályba. 
 A gyer ek ejele tése az általá os iskola első osztályá a törté ő eiratkozásra a SZÜLŐK, illetve 
gyámság esetén a gyám vagy a gyámhatósági szerv kötelessége. 
 Bejele téskor a következő doku e tá iót kell e utat i: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
- a szülő, illetve a gyá  érvé yes sze élyi igazolvá yát érvé yes lak í el, 
- gyámság esetében a gyámságot igazoló végzést. 

A bejelentés az alá i helye  és időpo t a  törté ik: VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL OKTATÁSI 
ÜGYOSZTÁLYA ( Uros cár tér 1, MEGYEHÁZA ), 55-ös számú földszinti irodája, munkanapokon 8:00 – 15:00 
óráig, az iskolák kővetkező eosztása szeri t: 
 

 „AVRAM MRAZOVIĆ” Á. I. ZOMBOR 2017. március 13-a és március 17-e között 

 „DOSITEJ OBRADOVIĆ” Á. I. ZOMBOR 2017. március 20-a és március 24-e között 

 „NIKOLA VUKIĆEVIĆ” Á. I. ZOMBOR   2017. március 27-e és március 31-e között 

 „IVO LOLA RIBAR” Á. I. ZOMBOR   2017. április 3-a és április 7-e között 

 „TESTVÉRISÉG-EGYSÉG” Á. I. ZOMBOR  2017. április 10-e és április 13-a között 
 
A települések általános iskoláiba a bejelentkezés a települések iskoláiban: Sárin  Aleksa Ša tićo  , Bezdá a , 
Bácsbéregen, Monostorszegen, Csonoplyán, Doroszlón, Gádoron   Gáková  , Küllődö   Koluto  , Keré ye   
Kljajićevó  , Haraszti   Raszti á  , Regő é   Riđi á  , Őrszálláso   Sta išićo  , Sztapáro , Ne es iliti sen 
és Bácsgyulafalván történik a következő időpo t a  2017. március 13-a és április 13-a között. 

 Az általá os iskola köteles az illetőségéhez tartozó területe  álla dó lak í el re delkező 
gyermeket az intézménybe felvenni. 
 Az általá os iskolák területi illetékességét Zo or város Közgyűlése határozta eg. 
A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELT KÖVETŐEN AZ ISKOLÁK ÍRÁSBAN ÉRTESÍTIK A SZÜLŐKET  A BEIRATKOZÁSI 
IDŐPONTOKRÓL ÉS AZ ISKOLÁBA INDULÁSHOZ SZÜKSÉGES, AZ ILLETÉKES MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGADOTT 
SZABVÁNY SZERINTI, TUDÁSFELMÉRÉS IDEJÉRŐL. 
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