
Запис до садочка відбудеться на початку травня 
 
Зарахування дітей до дитячих садків в місті Банська Бистриця на 2022/2023 навчальний 
рік відбуватиметься з 2 по 4 травня 2022 року з 9:00 до 12:00. та з 13:00 до 16:30. Заяву 
про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти можна подавати з 1 по 31 травня 
2022 року, при цьому прийом обмежений пропускною здатністю окремих садочків. Діти, 
для яких дошкільна освіта не є обов’язковою, приймаються незалежно від місця їх 
проживання. 
Дитина приймається до дитячого садка на підставі клопотання законного представника 
або представника закладу, в якому вона розміщена. Заява подається директору особисто 
або в електронному вигляді та має містити довідку про медичну придатність лікаря 
загальної практики, яка також має містити відомості про щеплення. Щодо дитини з 
особливими освітніми потребами, до заяви про вступ до дошкільної освіти додається 
висновок відповідного навчально-профілактичного закладу, а також рекомендація 
лікаря загальної практики для дітей та підлітків. 
Дати реєстрації: 
2. 5. 2022: Радвань, Фончорда, Підлавіце 
Дитячий садок Radvanská 26, Kindergarten Radvanská 28, Kindergarten Kremnička 22, 
Kindergarten Jilemnického 8, Kindergarten Družby 3, Kindergarten Nová 2, Kindergarten Tulská 
25, Kindergarten Šalgotarjánska 5, Kindergarten 22, Kindergarten 2 
3. 5. 2022: Рудлова - Сасова 
Дитячий садок Odbojárov 9, Kindergarten Sásovská cesta 21, Kindergarten Magurská 14, 
Kindergarten Karpatská 3, Kindergarten Strážovská 3, Дитячий садок Tatranská 63 
4. 5. 2022: Центр міста 
Садочок Лазовна 32, Садочок Горна 22, Дитячий садок Cesta k nemocnici 37, Дитячий 
садок Profesora Sára 3, Дитячий садок 9. mája 26, Садочок На Старій техні 7, Дитячий садок 
Trieda SNP 77, Дитячий садок Jascák 77, Дитячий садок 14, 14. , дитячий садок Senická cesta 
82 
Дата зарахування до дитячого садка, що входить до складу Початкової школи Яна 
Бакосса, Бакосова 5, м. Банська Бистриця та дитячого садка, що входить до складу 
Початкової школи, Радванська 1 м. Банська Бистриця, опублікована на сайті школи. 
 
 
 
Обов'язкова дошкільна освіта 
Дошкільна освіта є обов’язковою для дитини, яка досягає п’яти років до 31 серпня 2022 
року. Вона повинна відвідувати дитячий садок у муніципалітеті, в якому вона має 
постійне місце проживання, і, таким чином, у загальноосвітній школі, якщо законний 
представник дитини не вибере іншого, до якого директор прийме його, якщо він має 
достатньо вільних можливостей. Дитячий садок призначений лише для дітей, для яких 
дошкільна освіта є обов’язковою. 
 


