Obec Nižná Sitnica, 094 07 Nižná Sitnica č.105, okres Humenné

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Sitnica
č. 4/2019 určení spoločného školského obvodu

Názov a sídlo organizácie
Poradové číslo VZN
Vypracovala :
Schválil
: Ing. Stanislav Rakár
Dátum vyhotovenia VZN:
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce:
Lehota na predloženie pripomienok k VZN:
Doručené pripomienky / v počte/:
Vyhodnotenie pripomienok:
VZN schválené OZ dňa:
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa:
VZN zvesené dňa:
VZN nadobúda účinnosť:

Obecný úrad Nižná Sitnica, 094 07 Nižná
Sitnica č.105, IČO: 00332585
4/2019
Helena Mališová
Ing. Stanislav Rakár
12.11.2019
15.11.2019

Obecné zastupiteľstvo v Nižná Sitnica v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:

všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Sitnica
č. 4/2019 určení spoločného školského obvodu
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa určuje spoločný školský
obvod pre žiakov s trvalým pobytom v obci Nižná Sitnica, ktorí si plnia povinnú školskú
dochádzku v 1.- 9. ročníku základnej školy.

Článok 2
Určenie školského obvodu
1. Obec Nižná Sitnica v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve na zabezpečenie povinnej školskej dochádzky určuje
spoločný školský obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým
pobytom v obci Nižná Sitnica, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku žiakov 1.-9.
ročníka.
2. Školským obvodom pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov podľa odseku 1 je
spoločný školský obvod Základná škola s materskou školou Košarovce s vyučovacím
jazykom slovenským.
3. Spoločný školský obvod sa určuje na základe dohody uzatvorenej medzi obcou Nižná
Sitnica a obcou Košarovce. Dohoda o spoločnom školskom obvode bola obidvoma
účastníkmi uzatvorená v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve na zabezpečenie povinnej školskej dochádzky žiakov.

Článok 3
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v mieste svojho trvalého bydliska alebo
v základnej škole v dohodnutom školskom obvode, ak zákonný zástupca nerozhodne
podľa bodu 2, článku 3 tohto VZN.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom
tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom školskom obvode.
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