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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

1./ A Gyulaffy László Általános Iskola igazgatója a csatolt kéréssel fordult a fenntartókhoz, hogy 

intézményünkben, a mellékelt táblázatban szereplő 1. osztályban és az I-III. napközis 

csoportokban a maximális létszám átlépéshez, valamint a 3. osztálynak a bontásához 

hozzájáruljunk. 

 

A Képviselő-testület az 1. osztályra vonatkozó létszám átlépési kérést 23/2011.(V.12.) Kt. számú 

határozatával már támogatta.  

 

Javasolom, hogy a 3. osztály megbontását és a napközis csoportok létszámának az átlépését is 

támogassuk. 

 

2./ A Gyulaffy László Általános Iskola igazgatója ma megküldte, a Minőségirányítási program 

értékelése alapján, az új tanévre szóló intézkedési tervet is. A Minőségirányítási programot a 

Képviselő-testület júniusi ülésén tárgyalta és a 28/2011.(VI.28.) Kt. számú határozatával azt 

elfogadta. 

 

Javasolom az intézkedési terv elfogadását. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Eplény, 2011. augusztus 31. 

 

 

 Fiskál János  

 polgármester  

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2011. (......) Kt. számú határozata  

 

 1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 23/2011.(V.12.) Kt. számú 

határozatát megerősítve – egyetért azzal, hogy a Gyulaffy László Általános Iskola a 2011/2012-es 

tanévben az 1. osztály vonatkozásában a maximális tanulói létszámot, az előterjesztésnek 

megfelelően, átlépje. 

 

 2./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, a Gyulaffy László 

Általános Iskola kérelmében megfogalmazott indokok alapján, az előterjesztés mellékletét 

képező adatlap szerint, a 3. osztálynak a megbontását, valamint az I-III. napközis csoportokban a 

maximális létszám átlépését. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester  

Határidő: azonnal 
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2./ 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2011. (......) Kt. számú határozata  

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gyulaffy László Általános Iskola 

Minőségirányítási programjának értékelése alapján összeállított, az új tanévre szóló intézkedési 

tervet, az előterjesztés szerint tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

 

Felelős: Fiskál János polgármester  

Határidő: azonnal 

 


