Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Hanušovce
č. 1/2018
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Spišské Hanušovce
§1
Predmet úpravy
Obecné zastupiteľstvo v Spišských Hanušovciach v zmysle § 6, ods. 1a § 11, ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a § 28 ods. 5, § 49, §
114 ods. 6, § 20, ods. 3 písm. a), zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, ktorým určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky do 1 ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišské
Hanušovce pre školský rok 2018/2019 a 2019/2020.
§2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, do 1. ročníka základnej školy sa
uskutoční v priestoroch Základnej školy s materskou školou Spišské Hanušovce č. 66 v roku
2018 dňa 18. apríla 2018 a v roku 2019 dňa 24. apríla 2019.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie
obce Spišské Hanušovce č. 6/2015 o mieste a dátume zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
v Spišských Hanušovciach zo dňa 26. novembra 2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Spišské
Hanušovce na svojom zasadnutí 28. 02. 2018 uznesením č. 3/2/2018.
V Spišských Hanušovciach
17. januára 2018

Ing. Jozef Dudžák
starosta obce

•

Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce

Dňa: 18. 01. 2018
•

pečiatka .......................

podpis .........................

Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce:

Dňa: 16. 03. 2018
•

podpis: ........................

Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
obce:

Dňa: 29. 02. 2018
•

pečiatka ......................

pečiatka ..........................

podpis: ........................

Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:

Dňa: 16. 03. 2018

pečiatka ...........................

podpis: .......................

