
Uchwała Nt t02lXIXl20l2
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwi<lacj| oddziałów przedszkolnych i oddziału zerowego w
s*ołach publicznych na terenie Gminy Roźwienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lil h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gninnym @z. U. z 2001r., Nr 142, pz. l59I z pófu. an.) i art. 59 uś. 1 i 5 ustawy z
dnia 7 września l991r. o systemie oświaty @z. U. z2004 r. Nr 256, poz.2572 zpófut'
an.) uchwala się, co nastęPuje:

l.

,

$1.

Podcjmuje się zamiar tikwidacji z dniem 3l sierpnia 20L2 r. oddziału
Przedszkolncgo w Sd<ole Po.dstawowej w Roźwienicy wchodzącej w sklad
Zespofu Szkół w Roźwienicy 

]

Dzieciom z likwido'wanego oddziału Przedszkoloego zapewnia się możliwośó
kont1muowania i realizacji rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym w Roźwienicy prowadzonym pvnz Stowuzyszeue na

rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z siedzibą w Roźwienicy nr 200.

s2.

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 3l sierpnia 2012 t- oddziafu
lrzodsz&olaego w Szkole Podstawowej im. Henr;rta Sienkicwicza w

Tyniowicach
Dłeciom z likwidowanego oddziału Przedszkolnego zapewnia się możliwośó

kontynuowania i realizacji loczrego obowiąz}u wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicnym w Roźwieńcy Filia w Tyniowicach prowadzonym'

przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwicrrica z siedzibą

w Roźwienicy nr 200.

s3.

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 3l sierpnia 2012 r. oddziału
Przedsz.kolnego w Szkole Podstawowej w Rudołowicach
Dzieciom z likwidowanego oddziału Przeds*olnego zapewnia sĘ możliwość

konĘnuowania i realizacji rocmego obowiązku wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym w Roźwienicy Filia w Rudołowicach prowadzonyrn

przez Stowarzyszenie na tIBz Edukacji i Kultury Gmiay Roźwienica z siedzibą

w Roźwienicy nr 200.

l.

t.

2.



1.

s4.

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. oddziału
Przedszkolnego w S*ole Podstawowej w Roźwienicy Filia w Cąstkowicach
wchodzącej w skład Zespołu Sztół w Roźwienicy'
Dzieciom z likwidowanego oddziału Przedsz.kolnego zapevłnia się możliwośó
kontynuacji i realizacji rocznego obowiąz.ku wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym w Roźwienicy Filia w Cąstkowicach prowadzonym
przez Stowarzyszenie tla rzpcz EdŃacji i Kulfury Gminy Roźwienica z siedziĘ
w Roźwienicy nr 200.

ss.

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 3l sierpnia 2012 t. oddziału
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Roźwienicy Filia w Woli
Roźwienickiej wchodącej w skład Zespofu Szkół w Roźwienicy
Dzieciom z likwidowanego oddziału Przedszkolnego zapewnia sĘ możliwość
kontynuacji i realizacji rocarego obowiązku wychowania przedszkolnego w
Przcdszkolu Publicznym w Rożwienicy Filia w Woli Rożwienickiej'
prowadzon1m'r' przez Stowarzysząie aa necz Edukacji i Kultrrry Gminy
Roźwienica z siedzibą w Roźwienicy nr 200.

s6

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 3l sierpnia 2012 t' oddziału
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Węgierce wchodącęi w skład Zespołu
Szkół w Węgierce.
Dzieciom z likwidowanego oddziału Przedsz*olnego zapewnia się mozliw<iść
kontynuacji i reatizacji roczrego obowiązku wychowania przedsd<olnego w
Przedszkolu Publicznym w Roźwienicy Filia w Węgierce, prowadzonym przez

Stowarzyszenie na rz.ecz Edukacji i Kulfuy Gminy Roźrłienica z siedzibą w
Roźwienicy nr 200.

s7

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 3l sierpnia 2012 r. oddziału Znrowego
w Szkole Podstawowej im. Henryka, sieŃiewicza w Tyniowicach Filia w
Bystrowicach.
Dzieciom z likwidowanego oddziału Przedszkolnego zapewnia się możliwość
kontynuacji i realizacji rocl'nego obowiązku wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publiczoym w Roźwienicy Filia w BystowicacĘ prowadzonym
przez Stowar4ozerri e ia tzecz Edukacji i Kuttury ominy Roźwienica z siedzibą
w Roźwienicy nr 200'

1.

1.

t.



s8.

Uchwałę niniejsą naleĘ pnekazać Podkarpackiemu Kuratorowi oświaty oraz
Dyrektorom Szkół Podstawowycb w RudołowicacĘ Roźwienicn TyniowicacĘ
Węgerce, oraz kierownikom Filii S*oł Podstawowych w CąstkowicacĘ Woli
Roźwieńckiej i Bystrowicach.

$e.

Wykonanie ucbwĄ w tym powiadomienie rodziców dzieci z oddziałów
przedszkolnych i oddziafu zerowego powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica-

$ 10.

\* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia_

s 11.

Traci moc uchwała nr I00D(VIIV2012 Rady Gminy Roźwienica z dnia 19 styczria
2012 roku o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych i oddziału zerowego w
szkołach na terenie gminy Roź;rłłienica.



UZASADNIENIE

do UchwaĘ Nr 102Dil)V2012 Rady Gminy Roźwienica z dnia 28
lutego 2012 roku.

w sprawie zamiaru liliiwidacji oddziatów pnedszkolnych i oddziału zerowego w
szkolach publicaych na terenie Gmlny Roźwienica

Przyjęcie niniejszej uchwĄ umożiwia ro4oczęcie zrrian orgarrizacfnych
i prawnycb" którym celem jest realizacja od września br. wychowania przedsztolnego
ptzcz prredszkole publiczrre prowadzone przez osoĘ prawną lub fizyczną w oparciu o
majątek Gminy w tym pąryadku przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kulfury
Gminy Roźwienica. obecna ustawa o systemie oświaty nie pozwala 15 inną formę
gzekazania prowadzenia przedszkola publicznego prowadzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego, niż poprzez 'likrłidację przedszkola dotychczasowego i
utworzeirie nowcgo przedszkola publicznęo, prowadzonego wez podmiot
nięubliczny.

Uchwała ta nie przeądza jeszczs o przekształceniu wymienionycb w uchwale
placówek. Będzie to uzależnione między innymi od oceny przez Radę Gminy
Roźwierrica oferty jaka zostanie przedstawione przez podmiot nięubliczny
zainteresowany prowadzeniem przedszkola publicznego. na terenie Gminy Roźwienica
w tym przypadku Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z
siedzibą w Roźwienicy 200, ponadto jako sarrorząd w celu realizacji obowiązlcu
ustawowego prowadzenia przedszkola i realizacji ustawowego zadania prowadzenia
przez jednostkę samorządu terytorialnego przeds*ola publiczrrego, pomstawia się na

dotychczasowych zasadach działania oddział przedszkolny działający prry szkole
podstawowej w Woli Węgierskiej, gdzie dzieci z terenu Gminy będą mogły nadal

iealizować roczny obowiązkowy program wychowania przedszkolnego w placówce

publiczrrej prowadzonej przez gminę.- ofąta zaproponowana przez zaintaesowanc stowalz1łszcrrie zapewnia w

szczególności: zatrudnignie obecnej kaĘ pedagogicznej i niepedagogicanej, oraz

utrzyńywanie majątku Gminy w należytej staranności, a szczególności zapewnia

dzieciJn możliwość kontynuowania i realizacji obowiązkowego roczrego wychowania
przcdszkolnego na co najmniej dotychczasowry poziomie nauczania i opieki .

Pęedszkola publiczne prowadzone przez podmioty nięubliczre działają pod

nadzorcm pedagogiczrrym Kuratońum oświaty, mają obowiązek realizacji podstalvy

programowej, zapewniają nauczycielom uzyskiwanie stopni awanzu zawodowego,

musą spełniac wszystkie wymagania sanitamo-epidemiologiczne oraz bezpieczeństwa

dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że przedszkola nie są objęte "subwcncją oświato1ą.a
zadania wychowania puedszkolnego można realizować także w formie przedszkola

publiczaego prowadzoncgo przez podmiot niepubliczny, należy stworzyć możliwośó
takięo przekształcenia W związkrr z pwyższym yryjęcie uchwały jest zasadne.


