NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Širokej
číslo 12/2015
O URČENÍ MIESTA A ČASU
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa 31.8.2015
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce schválený dňa ...................... uznesením OZ číslo
................
Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa ........................ uznesením OZ číslo .....................
Všeobecne záväzné nariadenie po schválení zverejnené dňa: ................................
Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa: ..................................
Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia dňa ......................................

Ing. Vladimír Mati, v.r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
č. 12/2015

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Zemplínska Široká a to v Základnej škole
Zemplínska Široká.
§2
Miesto a čas zápisu
1. Zápis detí do základnej školy sa vykoná v budove Základnej školy Zemplínska Široká 277
2. Zápis sa koná od 15.januára do 15. februára v čase od 7,30 hod. do 14,00 hod..
3. Riaditeľ školy zverejní miesto a čas zápisu podľa tohto VZN a ďalšie informácie o zápise obvyklým
spôsobom najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Zemplínskej Širokej.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 12/2010 schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2009.
3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Zemplínska Široká sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Zemplínskej Širokej dňa .............................. .
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Zemplínskej Širokej a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Vladimír Mati, v.r.
starosta obce

