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EL TERJESZTÉS

A Zalahaláp – Sáska Községek Képvisel -testületeinek
2013. február 5.- ei nyilvános együttes ülésére
Tárgy:

A „ Kacagó „ Napközi Otthonos Óvoda 2013. – 2014 . nevelési
évre történ beíratás, valamint az óvodai nyári szünet
id pontjainak meghatározására javaslat

El terjeszt :

Bedő Lajos Sándor polgármester
Kovács Nándor polgármester

El készít :

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Meghívottak:

Óvodavezető

TISZTELT KÉPVISEL -TESTÜLETEK !
A nevelési – oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012 .(VIII. 31.) EMMI. rendelet 20..§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a
fenntartó legalább 30 nappal a beíratás előtt köteles nyilvánosságra hozni az általa fenntartott
intézménybe történő beiratkozás időpontját.
1.)Az Intézményvezető a beíratás időpontját 2013. március 25-29. közötti időpontra tervezi.
Az időpont meghatározása Képviselő-testületek hatáskörébe tartozik.
Tisztelettel kérjük az Együttes Ülést , hogy az Intézményvezető javaslatát fogadja el , és a
beíratás időpontját szíveskedjen meghatározni.
HATÁROZATI JAVASLAT

…/2013. (II. 5. ) Képvisel -testületi határozat

Zalahaláp , Sáska Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei „KACAGÓ” Napközi
Otthonos Óvoda 2013. – 2014. nevelési évre történő beíratás időpontját – figyelemmel a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(1) bekezdésében foglaltakra – 2013. március 25-29.
közötti időszakban határozza meg.
A Képviselő –testületek megbízzák Bedő Lajos Sándort Zalahaláp polgármesterét , hogy a
döntésről az Intézmény vezetőt a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
Határidő : azonnal

TISZTELT KÉPVISEL -TESTÜLETEK !
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-ának (7) bekezdése előírja, hogy az óvoda nyári
takarítási szünetéről a szülőket minden nevelési év február 15. -éig értesíteni kell. Az
intézmény vezető javaslata , valamint a korábbi évek gyakorlata figyelembevételével
javasoljuk a Képviselő-testületeknek , hogy 2013. 07. 22.napjától 2013. 08. 20.napjáig
határozza meg a takarítási szünet időpontját . Kérjék fel a Képviselő-testületek az
Intézményvezetőt , hogy a döntésről a szülőket a helyben szokásos módon értesítse.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek !
HATÁROZATI JAVASLAT

…/2013. (II. 5. ) Képvisel -testületi határozat
1.) Zalahaláp , Sáska Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
a „ Kacagó” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi
nyári takarítási szünet időpontjaként a 2013. 07. 22. - től 2013.
08.20.napjáig terjedő időszakot határozzák meg.
2.) Zalahaláp , Sáska Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
felkérik a polgármestereket, és a jegyzőt hogy a döntésről az
Intézményvezetőt értesítsék.
Felkérik az Intézmény Vezetőt , hogy a döntésről a szülőket a helyben
szokásos módon értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. február 15.
Bedő Lajos Sándor polgármester
Dr. Gelencsér Ottó Jegyző ,
Istvándiné Boczkó Klára intézményvezető

Zalahaláp, 2013. január 29.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

Kovács Nándor
polgármester

