
Uchwała Nr ll7/XXU20t2
Rady Gminy Roźwienica

z dnia25 kwietnia 2012 roku

w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnych i oddziału zerowego w szkołach
publicznych na terenie Gminy Roźwienica

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w'nv' z ut. 5c pkt. i ustawy z dnia 7 wześni a 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z2004 t. Nr 25ó, poz. 2572 z późn. zm')' art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirrnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zrn,) oraz art' 12 ust. 1 pkt.2, ust. 3 i ust. 4
usta\ły z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych @z. U. Nr 157, poz. t24O z
późn. zm.),
po uzyskaniu w dnfu 24.04.Ż012 r. pozyt1łvnej opinii Podkarpackiego Kuratora
oświaty w Rzeszowie, Rada Gminy Roźwienica uchwala, co następuje:
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Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. oddztał Przedszkolny w Szkole
Podstawowej w RoŹwienicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Roźwienicy.
Dzieciom ze zlikwidowanego oddziału Przedszkolnego zapewnia się możliwość
kontynuowania i rcalizacjt rocznego obowią.zku wychowania przedszkolrrego w
Przedszkolu Publicznym w Roźwienicy prowadzonym przez Stowarzys zenie na
rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z siedzibą w Roźwienicy nr 200.
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Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r' oddział Przedszkolny w Sźole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach.
Dzieciom ze zlikwidowanego oddziału Przedszkolnego zapewnia się możliwość
kontynuowania i realizacji rocmego obowiąku wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym w RoŹwienicy Filia w Tyniowicach prowadzonym
przez Stowarzyszenie na rzecz EdŃacji i Kultury Gminy Roźwienica z siedzibą
w Roźwienicy ru 200.
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Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. oddział Przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Rudołowicach'
Dzieciom ze zlikwidowanego oddziału Przedszkolnego zapewnia się możliwośó
kontynuowania i realizacji rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu Publicznym w RoŹwienicy Filia w Rudołowicach prowadzonym
ptzez Stowatzyszenie na rzecz Ed:Ńrac1i i Kultury Gminy Roźwienica z siedzibą
w Roźwienicy nr 200'
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Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. oddział Przedszkolnv w Szkole
Podstawowej w Roźwienicy Filia w Cząstkowicach wchodzącej w skład Zespofu
Szkół w Roźwienicy.
Dzieciom ze zlikwidowanego oddziału Przedszkolnego zapewnia się możliwośó
kontynuacji i realizacji rocznego obowiązku wychowania przedszkolrrego w
Przedszkolu Publicznym w Rońvienicy Filia w Cząstkowicach prowadzón1,rn
przez Stowarzyszelie na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z siedzlbą
w Roźwienicy nr 200'

$s.

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2Ot2 r. oddział Przedszkolnv w Szkole
Podstawowej w Roń,łrienicy Filia w Woli Roźwienickiej wchodzącej w skład
Zespołu Szkól w Roźwienicy.
Dzieciom ze zlikwidowanego oddziafu Przedszkolnego zapewnia się możiiwość
kontyrruacji i realizacji rocznego obowiązku wychowania przedwkolnego w
Przedszkolu Publicznym w Roźwienicy Fi]ia w woii Rozwieniitiej,
prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Kultwy Gminy
RoŹwienica z siedzibą w Roźwienicy rrr 200.
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Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 t. oddział Przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Węgierce wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Węgierce.
Dzieciom ze zlikwidowanego oddziału Przedszkońego zapewnia sĘ możliwośó
kontynuacji i rcalizacji rocznego obowiązku wychowania przedwkolnego w
Przedszkolu Publicznyn w RoŹwienicy Filia w Węgierce, piowadzonym-przez
Stowarzyszenie na tzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z siódzilą w
Roźwienicy ru 200.

$7

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2Ol2 r. oddziat Zerowy w Szkole
Podstawowej im. Henryka SieŃiewicza w Tyniowicach Filia w Byshowicach.
Dzieciom ze zlikwidowanego oddziafu Zerowego zapewnia się możliwośó
kontyrruacji i realizacji rocznego obowiąku wychowania przeószkolnego w
Przedszkolu Publicznym w RoŹwienicy Filia w Bystrowicach, prowadzónym
przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Róźwienica z siedzibą
w Roźwienicy nr 200.
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lJch_wałę niniejszą należy przekazaó Dyrektorom Szkół Podstawowych w
Rudołowicach, Roźwienicy' T1łriowicach' Węgierce, oraz kierownikom Filii szkół
Podstawor.vych w Cząstkowicach, Woli Roźwienickiej i Bystrowicach.

$e.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica.

$ 10.

Uchwała wchodzi w Ęcie z druem podjęcia.
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Podkarpacki Kurator oświaty
ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów
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Tomasz Kotliński

Wójt Gminy

Roźwienica

. Na podstawie art. 59 ust.2 ustawy o systemie ośWiaty z dnia 7 wześnia 199.1 r.
(tekst jednolity: Dz'U.z2oo4 r' Nr256, poz.2572z pózniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 5 kwietnia 2012 r' znak Ao'442O.4.2o12 oraz pisma UzupełniająCego z dnia
1 7 kwietnia 2012 t. znak A.O.44ZO.S.ZO1Z

wyrażam pozytywną opinię

w sprawie likwidacji oddziałów pzedszkolnych i oddziału zerowego w szkołach publicznych
na terenie Gminy Roźwienica

Uzasadnienie

W dniu 5 kwietnia 2012 r. wpłynęło do Kuratorium oŚwiaty w Rzeszowie pismo Pana
Franciszka Liszki, Zastępcy Wójta Gminy RoŹwienica z prośbą o Wydanie opinii niezbędnej
do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji oddziałów pzedszkolnych i oddziału zerowego
w szkołach publicznych na terenie Gminy Roźwienica'

Do wn|osku dołączono uchwałę Rady Gminy Rożwienica w sprawie zamiaru likwidacji
oddziałów pzedszkolnych i oddziału zerowego w szkołach publicznych na terenie Gminy
Roźwienica wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z ar1' 14 a. ustawy o systemie ośWiaty z dnia 7 wześnia 1991 r. (tekst jedno_
lity: Dz. U. z 2004 r' Nr 256, poz. 2572 z późniejszym i zmianami) ustalona pzez Radę Gmi_
ny Roźwienica sieć publicznych pzedszkoli ioddziałów pzedszkolnych w szkołach podsta-
wowych'zapewni wszystkim dzieciom 5 letnim i 6 letnim możliwość spełnienia obowiązku
odbycia rocznego pzygotowania pzedszkolnego.
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Zarząd oddziału ZNP w Roźwienicy na posiedzeniu w dniu 1'7.O4.2Ol2t.
po zapoaraniu się z treścią projekh: uchwĄ w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnychi zerowych w Gminię Roźwienica przedstawii ponizej opińę dotyczącą w/w proje'ktu
uchwały.

1.Zmiany organizacyjne (1ikwidacja prowadzonych przez JST oddziałów przedszkolnych
i zerowYc!) mogą doprowadżó do stanu , w któr1m ńe wszystkie dzieci będą objęt. opi"ką
przedszkolną .

2.W projekcie uchwĄ nie okeślono trybu i zasad przejścia do pracy w placówkach
goJvldzgnrch ewentualnie przez Stowarzyszenie na rzeiz Edukacji i- Kuh!ry Gminy
Rońvienica pracowników pedagogicarych i niepedagogiczrrych zatrudnionycr' aótycn"łs
w przedszkolach i oddziałach zero wych przennczonych do likwidacji .

3.Nąszym 
. 1daniem likwidacja oddziałów przedszkolnych i zerowych nie przyniesie

wymiemych korzyści finansowych (oszczędności).

Opinia

- Prczss Zanadloof,ffiilli**y
tngr Uerzena Ptot*8,

Roźwienicy jednoznacznie

ZanądoddziaŁt ZNP w Rońłienicy


