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alapján 

 

A kúla „Bambi”  Iskoláskor Előtti Intézmény 
pályázatot hirdet az  intézménybe való  beíratkozásra 

a 2021/2022-es évre. 

I. 

Pályázat kerül meghirdetésre,  gyermekek beiratkozására  a kúlai  „Bambi” Iskoláskor Előtti 
Intézménybe (továbbiakban Intézmény) a 2021/2022-es évre, amely 2021. 09. 01-én veszi 

kezdetét. 

II. 

Az Intézmény, lehetőségeihez mérten, a szülők illetve más törvényes képviselő kérvényezésére,  
a gyermekek beíratására kiírt pályázat (továbbiakban Pályázat)  elbírálása  után, veszi fel a 

gyerekeket. 

III. 

A pályázat szerves részét képezi, hogy  Intézmény Igazgatótanácsa áttekinti a szabad helyek 
mennyiségét az Intézmény épületeiben,  a tartózkodás típusa és a nyelv figyelembe vétele 

alapján, amelyen az oktatási munka folyik . 

 

 

 



IV. 

Az Intézménybe befogadják: 

-egész napos tartózkodára, a 6 hónapostól idősebb gyermekeket iskolakezdő korukig, 

-fél napos tartózkodásra, az 5 évestől idősebb gyermekeket iskolakezdő korukig, 

- fél napos tartózkodásra, a 3 és 5 év közötti gyermekeket. 

 

V. 

Az gyermekek beiratkozására meghirdetett  pályázatban  meghatározott pontozást és rangsorolást 
az Intézmény épületeibe, a gyermekek Felvételi bizottsága végzi, a gyermekek befogadásának, 
beiratkozásának, tartózkodásának és kiiratkozásának feltételeire vonatkozó szabályoknak és  
előírásoknak megfelelően, mely összhangban van a “Bambi” iskoláskor előtti Inzézmény 
Alapszabályzatával. 

VI. 

A pályázatokat, a szükséges iratokkal együtt,  kizárólag elektronikus úton, az e-vrtić 
alkalmazáson keresztül lehet benyújtani az Intézményhez, 2021. 04. 01-től 2021. 04. 16-ig. 

A pályázatot a várólistán levő gyerekek számára is kötelező beadni. 

A pályázatok  elbíráláshoz szükséges kiegészítő dokumentok (veszélyeztetett csoportokból 
származó gyermekek számára) 

1. Az első alkalommal jelentkező, illetve minden következő,  gyermek  születési anyakönyvi 
kivonata (lehet fénymásolat is, tekintet nélkül a kiadásának idejére) 
 

2. Egészségügyi Intézményből való igazolás arról, hogy súlyosan beteg szülők gyermeke 
 

 
3.  3.1. A Szociális Munkaügyi  központ igazolása a gondnokság alá helyezésről 

3.2. A Szociális Munkaügyi  központ igazolása arról, hogy a gyermek örökbefogadó 
szülőnél illetve szociális jóléti intézményben él 

3.3. A Szociális Munkaügyi  központ igazolása arról, hogy a gyermek szociális anyagi 
támogatásban részesülő családból származik 

3.4. . A Szociális Munkaügyi  központ igazolása a mások gondozásáért és segítségéért 
járó juttatáshoz való jogról 



4. A Szociális Munkaügyi  központ ajánlása az Intézménybe való beírtakozáshoz 
(társadalmilag nem stimuláló háttérrel rendelkező gyermekek és a Szociális Munkaügyi  
központ által ajánlott gyermekekre vonatkozóan) 
 

5. 5.1. Igazolás a szülő fogyatékosságáról,  a Veteránok Fogyatékosságvédelmi 
 Igazgatósága, Menekültügyi, Kiutasított vagy Elhagyott Személyek Főosztályáról  
 (hadirokkant) 
5.2. Igazolás   a Veteránok Fogyatékosságvédelmi Igazgatósága, Menekültügyi, Kiutasított 
vagy Elhagyott Személyek Főosztályáról, hogy a szülő  kitelepített vagy száműzött személy. 

 
6. 6.1. az illetékes bíróság ítélete, amely meghatározza a szülői jogok független gyakorlását 

6.2. születési anyakönyvi kivonat meghatározatlan apaságú gyermekek számára 
6.3. halálesetek nyilvántartására szolgáló anyakönyi kivonat az elhunyt szülőről vagy 
 végzés az  illetékes testülettől, az eltűnt személy halottá nyilvánításáról 
 

7. A Tárcaközi bizottság véleménye a gyermek további oktatási, egészségügyi vagy szociális 
 támogatás szükségességének felméréséről 
 

8. Igazolás az Egyetemről, hogy a szülő rendes diák 
 
 

9. A Nyugdíj- és rokkantsági Biztosítási Pénztár igazolása arról, hogy a szülő alkalmazott, 
gazdálkodó, nyugdíjas vagy cégalapító/vállalkozó, illetve  munkáltatótól kapott 
igazolással rendelkezik a foglalkoztatásáról. 

 

10. KÖTELEZŐ a  kérvény átadójának személyi igazolványa (fénymásolat vagy 
leolvasott igazolvány kivonat) 
 

VII. 
 

A felállított rangsort követően, a gyermekek Felvételi bizottsága összeállítja a felvett 
gyermekek listáját, amit kifüggeszt az Intézmény épületeinek hirdetőtábláira, valamint 
megjelentet az Intézmény honlapján. 
 
A felvételt nyertek listája 2021. 06. 30-ig jelenik meg. 
 
 
 
 



VIII. 

A szülő illetve törvényes képviselő az eredmények meghirdetése után 8 napig betekinthet a 
pályázati dokumentációba a kúlai „Bambi“  Iskoláskor előtti intézményben, a Josip Kramer utca   
19 szám alatt. 

A  gyermek beiratkozására és tartózkodására vonatkozó szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
szülő vagy törvényes képviselő, a szerződés megkötésekor csatolja: a gyermek  oltási állapotáról 
szóló  igazolást és a gyermek előkészítő óvodai programban való részvételhez  szükséges  orvosi 
vizsgálatról szóló igazolást . 

Amennyiben a szülő illetve törvényes képviselő nem írja alá a szerződést legkésőbb 2021. 09. 01-
ig, azt jelenti, hogy nem kívánja beíratni a gyermeket az Intézménybe. 

A pályázat ezen szövegének melléklete, Értesítés, az Intézmény rendelkezésre álló befogadó 
helyeinek számáról. 

 

 

 

“Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatója  
Snežana Bulatović 

 


