
 

 

З п’ятниці, 1 квітня, розпочнеться набір учнів до навчальних закладів. 

Зарахування дітей до початкових шкіл в місті Банська Бистриця на 2022/2023 

навчальний рік відбудеться у період з 1 квітня по 30 квітня 2022 року. Більше 

інформації про зарахування опубліковано на шкільних дошках оголошень, а також на 

сайтах шкіл. 

Законний представник(хтось з родичів чи опікун) зобов’язаний зареєструвати дитину 

для обов’язкового відвідування школи в початковій школі в тому районі, в якому 

дитина має постійне місце проживання. Учень також може  відвідувати школу, в 

іншому районі, якщо директор цієї школи його прийме. Проте директор зобов’язаний 

надавати перевагу учням, які мають місце постійного проживання на території того 

району, де знаходиться його школа. 

Дати реєстрації: 

Початкова школа Яна Бакоси з 5 по 4 і 5 квітня з 10:00 до 18:00 

ZŠ Ďumbierska 17 - 12 квітня в час з 13:00 до 18:00. 

Початкова школа Йозефа Грегора Таовського, Гаштанова 12 - 5 квітня з 14:00 до 18:00 

та 6 квітня з 14.00 до 17.00 год 

ZŠ Golianova 8 - 12 квітня в час з 13:00 до 18:00. та 13 квітня з 13:00 до 17:00 год 

ZŠ Moskovská 2 - 12 квітня з 13:00 до 18:00 

ZŠ Pieninská 2 - 5 і 6 квітня з 15:00 до 18:00 

Початкова школа з дитячим садком Radvanská 1 - 4 і 5 квітня з 10:00 до 18:00 

ZŠ Sitnianska 32 - 5 квітня з 13:00 до 18:00 та 6 квітня з 14.00 до 18.00 год. 

ZŠ Spojová 14 - 20 квітня з 13:00 до 18:00 та 21 квітня одночасно 

ZŠ Slobodného vysielača, Skuteckého 8 - 5 квітня, з 13:00 до 18:00 

ZŠ Trieda SNP 20 - 7. Дубна в час з 13:00 до 18:00 та 8 квітня з 13.00 до 15.00 год. 

Додаткову інформацію про окремі початкові школи в місті а також телефонні контакти, 

адреси електронної пошти та веб-сайти можна знайти за тим посиланням. 

Якщо дитині виповнилося шість років, але вона не готова йти до школи, директор садка 

приймає рішення про продовження нею обов’язкової дошкільної освіти в дитячому 

садку. У цьому випадку необхідна письмова згода консультативно-профілактичного 

закладу, лікаря загальної практики для дітей та підлітків, а також згода законного 

представника чи представника закладу. 

При зарахуванні дитини до початкової школи законний представник пред’являє для 

перевірки посвідчення дитини та свідоцтво про народження. Більше інформації про 

зарахування дитини до початкової школи опубліковано на сайті міста в розділі 



Управління школи, управління освіти та молоді. Набір також призначений для 

українських дітей та учнів, які планують залишитися в Банській Бистриці. 

 


