
llchwała Nr 274XX,YIV2010
Rady Gminy Roźwienica
,z dnia 11 marca 2010

W sprawie utworzenia SzkoĘ Połlstawowej w Woli WęgieIskiej

Na podstawie art. 5 ust. 5ą art' 58 ust' 1, 2_ ó, 7, ań' ó0 ust' 2' 79 ustalły z dnia 7
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Rada Gminy Roźwienica

uch\Yala co następuje:

6 i . Z dliem l września 2010 r trvorzy się Szkołę Podstawową w Woli Węgierskiej"

Wola Węgierska 2 l, 37-560 PruchniL'

E2 I'tworzonęl Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej nadaje się akt założycielski
" 

stanorłiący za|ącznik lrr i do niniejszej uchwaĘ'

s3 l]r,Worzonei Szkole Podstał'owej w Woli Węgierskiej nadaje się pierwszy statrrt
" 

stanowiący zdącznlk nr 2 do niniejsze; rlcllwaty'

$4' Szkoła Podstawowa vTmieniona w $ 1 jestjednostkąbudzetową i będzie

korzystała z mienia Szkoły Filialnej w Woli Węgierskiej '

$5. ALt Założrycielski i statut SzkoĘ zostarrie przesłany do Podkarpackiego

Kuratora Ośr-ł iary rł Rzeszolr ie '

$6. Wykonanie uclrwaĘ powierza się WÓjtowi Grniny Rońńenica'

$7. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 wrzeŚnia
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Załącznik Nr 1

do UchwĄ nr 274lxxxlv2010
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 11 marca 2010

W sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej w woli
Węgierskiej funkcjonującej od dnia l września 2010r.

Działając na podstawie ań. 58 ust. 1-2 ustawy z dnia 7 wŹeśnia 1991 I. o systemie
oświaty (t. Dz.lJ. zŻ004 t. $r 256, poz.257Ż z późn. zm.)

$1' Rada Gminy Roźwienica nadaje akt załozycielski Szkole Podstawowej w Woli
Węgrerskiej z dniem 1 rmześnia 2010 r
Budynek szkolny położonyjest w miejscowości Wola Węgierska
obwód SzkoĘ Podstawowej w Woli Węgierskiej obejmuje następujące
miejscowości:
1. Wola Węgierska.

$2' Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy RoŹwienica.

$3. Uchwała wchodzi w żrycie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 2 do uchłały Nr 274'DoooV2010
Rady Gminy Rońrienica
z dnia ll marca 2010

Statut
Szkoły Podstawowej
w Woli Węgierskiej

Podstawa prawna:
l. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 199L r (z pÓźn. zm.).

- 2' Ustawa Karta Nauczyciela z dnia26 stycznia 1982r' (z późn' zm).

3 ' Rozpotządzenie MEN z dnia 2I maja 200 1 roku w sprawie ramowych
statutów publicmego przedszkola oraz publicznych szkoł (Dz.U. nr 61

poz. 624 z2001r. zpóżn' zm.).

4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 200'I r. w sprawie warunków
oceniania, klasyfikowania i promołvania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz.U. Nr 83,po2.562).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i
trybu przyjmolvania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenie zjednych Ępów do innych @z.U. Nr 97,poz' 1054 z
późn. zm.).
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I. INFoRNŁĄCJE oGÓLNE

$ 1. 1 'Nazwa szkoĘ: Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej'
' Na'*a.'koły rżywana jest w pełnyrn brzmieniu'

$ 2. 1.Ilekroć lł' statucie jest mowa bez bliższego określęnia "szkoła'' 
należy

" 
rozumieÓ Szkołę Podstarvową w Woli Węgierskiej

$ 3. 1 'Szkoła mieści się w Woli Węgierskiej'

$ 4. 1 .Organem prowadzapyrr-r szkoĘ jest Gmina Roźwienica'

$ 5. 1.Nadzór pedagogiczny sprawuje PodkaĘacki Kurator oŚwiaty'

$ 6. 1.Cykl ksaałcenia: W szkole podstawowej tr_wa 6 lat'

$ 7. l .Nauka w szkolejest w1pełnieniem obowiązku szkolrrego'

$ 8. 1 .Na wniosek Rady Pedagogiczrrej oraz Rady Rodziców i Samorządu

Ucniowskiego orgao p'o*'ud'icy nadaje izkole imię -Nazwa uŹFvana jest w

pełnyrn brzmieniu.

II. CELE I ZADANIASZKOŁY

$ 9. 1'Szkoła realizuje:
a) cele i zadania okreś|one ł:

- ustawie o systemie oświaĘ z drria 7 wr'ześnia 199i r'

- Konwencji Praw Dziecka
- Powszechnej Deklaracji Pra'rv Człowieka oNZ'

u 
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i "uJu"ii 'oynikajice 
z programu- wychowawczego szkoły oraz

_' 
pó* p.nl*<tyt'i"dostoso*o:"ego do potrzeb rozwojowych uczniów

i'.jp"""iu środowiska s'ko1nego'-hogra''n.wychowawczy szkoĘ i

p."gr""* pi"ni"r"'łi o"I'*łu ąiou e"digogicna po zasiegnięciu opinii

haj'y Rod'rcó* i Samorządu Ucaliowskiego'
z. szkoła'wytonr,je zadania z uv' zgJędnieuiem opt1malnych warrrnkóv'
" *"Ńu ,1"ań zasad bezpiecieństwa oraz zasad promocii i ookony

zdrowia.
:.ś].'"góło*" *.ady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

4'Uwzględnia system oceniania zgodny i przepisami w 
'Ę:1:': 'u'ud

klasyfikowania i promorvalia uczniów oraz plzeplowaozanla

sprawdzianów i egzaminów'
s.ó.g-i^:" *'połi'iuł*i' ' po'ud''iami psyclrologiczno'__pedagogiczlryrni
- 

o._ili*v*i iołyt""jarni Świadczącyrni poradnictlvo i specjalistyczną

Pomoc Czieciom i rodzioom



6.Organizuje zajęcta dodatkowe dla uczniÓw z uwzględnieniem ich potrzeb

roirłojowych,_zainteresowań rv celrt wyrówrrania szans i wspierania

możliwośoi rozwojowych dzieci i młodziezy'

7.KsŹałtuje poczucie odpowredzialności i miłości do ojczymy poprzez:

a'} org'anizowanie i udział uczniów w imprezaclr i uroczystościach

PatriotYcmYch-
b) w1rabianie sżacunku dla syrnboli narodovych'

s'SZk;ła;L-reśla fonny współdziałani a z rodńcami w zakłesie nauczania'' 
n'r'"r'o*uoiąp'ofilaktyki, uwzględniając prawo rodziców do znajomoŚci

zadafi szkoĘ i przepisów prawa'

c) Formy opieki i pomocy materialnej'
l.rońy opieti ipomoóy materialnej udzielarre sąw miarę uzyskiwanych przez
- 

.'r.oió s.'oar.o*iioanso''Nyclr uczniom, którym z przyczyn rozwojowych'

.oa'i_ioy"ł, i to'o*ych jeit ona potrzebna: bezpłatne dożywianie (obiadv)'

t"ął"łv qp".'ylekietni lub zrmowy , plzyznawane przez' in_ne instynicje

'"ń.:iJ" .ię p"ńcą (Gminny oŚrodek Pomocy Społecznej 'sponsorąv)'

III. oRGANYsZKoŁY

$ 10. 1'Statut SzkoĘ określa :' i) szczegółowe kompetencje organów szkĄ, któr-rłni są:

a) dyrektor szkoły,
b) rada Pedagogiczna,
c; samorząd uczniowski'
dj rada szkoĘ oraz rada rodziców, jeżeli Zostały utworzone'

zl 
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*.poia'iałania organÓw szkoĘ oraz sposób ronłiązywarria sporóv'

między nimi.

Iv. oRGANIZACJASZKoŁY

$ 11. 1.Statut SZkoĘ okreŚla organizację szkoĘ'
" 

_ _' 
: 'poj*u*ołvą jednosttą órganizacyjną szkoĘ jest oddziaŁ

:.w.xote mogątyć tworzone oddziĄ przedszkolne realizujące program

w1 chowania Przedszkolnego
4 W szkolach dzialaiących ''^ szczegÓllie trudnych rłanurłacll

demografi czrrych iń_ geografi calych doplszcza się.ot ganizac1ę narrczanra

w t<1aiach łącionych, w ty-m połączenie zajęć prowadzonych w oddziale

p."eł.xomj'm aia dzieci 6- lenrich i prowadzonych w klasie l'
s "coJr_u tet cvjoa trwa 45 minut. w uzasadnionych przlpadkach dopuszoza
- 
J;;;;;';]. 

'ajęÓ 
e&tkacyjnych w czasie od 30 do ó0 minut' zachowując

ojoiny tygodoio*y czas zajęć ustalo"y_- tygoqioY: roz{adzie zaitć'

o.ó''* ilńu po'rc,"gołny"i' zajęć edukacrjnych.u klasach T-III ustala

na.,c'ycielprowadzącytezajęcia,zachowującogóhytygodniow]'czaszajęc,



o którym mowa \i/ ust .l .

7.Liczba oddziałów zależnajest od ilości uczniów w danym roczniku.
8.Tenniny rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycalo-wychowawczych,

przelw świątecznych oraz ferii żmowych i letnich olrreślaja. przepisy w
sprawie organizacji roku szkolnego.

9.Rok szkolrry trwa od 1 wześnia do 31 sierpnia i dzieli się na dlva semesĘ'

$ 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez d1rektora z
rrwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o któryrn mowa w przepisach w
sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku'
Arkusz organizacji szkoły zatrvierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30
maja danego roku.

2'W arkuszu organizacji szkoĘ zamieszcza się m.in. liczbę pracowników
SzkoŁy, w t}m pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogółną
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę'

$ 13. 1.Dyrektor szkĄ' po uzgodnienil z organem prowadzącym szkołę, organizuje
zajęcia dodatkowe dla uczniól'v, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowyclr'
m.in. koła zaintęresowań, szkolne koła sportowe, zajęcia w1irównawcze i
specj alistyczn e.

$ 14. 1'W szkole prowadzi się podział na grupy w Zależności od liczebności
uczniów w oddziale'

2.oddział można podzielić na gnrpy z języków obcych i infornatyki oraz na
za1'ęcia, dla któryclr z treści programów nauczania w1łrika koniecmość
prowadzenia ćwicz€ń

3 
' 
Podział na gnrpy 

.1 
est obo'lviąkcrły na zajęciach z języków obcych i

informatyki w oddziałach licząoych powyżej 24 uczniów.
4.W prąpadku oddziałów licząc1'ch mniej nlż 24 uczrriów na zajęoiach z

informaĘki i językÓw obcyclr' podziafu na gnrpy moŹna dokon}'\ ac Ze

Zgodą organu prowadzącego .

5.Zajęcia z wychowania fizycznego powadzone sąw grupach licząc-vch od
1'2-26 uczr'iów.

ó.Liczba uczestników kół przedmiotowych i kół zainteresowań nie rnoże być
mniejsza niz 10 osób.

$ l5. l.Statut szkoĘ okeśla szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania
nauczyciela bibliotekarza' zgodnie z potrzebami danej szkoĘ'

2'statut Szkoły okrcŚla zasaĄ wspóĘracy biblioteki szkolnej z uczniami,
nauczycielami i rodzicami (prawnyni opiekunami oraz innymi bibliotekami).



v. NAUCZYCIELE I INNI PRĄCoWNICY SZKOŁY

$ 16. l .Statut szkoły określa zallres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o k1órych mowa w

rrst. l okreśIają odrębne pl'zepis1.
3.Zadania pracowli\ów nie będących nauczycielami określone są przez

dyrektora szkĘ w fonrrie za]<resów czynności przedstawionych w chwili
załierania umowy o pracę i ulegają ewentualnym Zmianom'

VI. UCZNIOWIE SZKOL\

$ 17. 1. statut szkoły okfeŚla szczegÓłowe zasady rekrrrtacji ucmiÓw do szkoĘ oraz
ich prawa i obowiązki, w tym ;

l.rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczriów ofaz tryb odwołFvarria
się od kary; nie mogą być stosowane kary narusza.jące nieĘkalność i
godność osobislą uczoia_

2.prąryadki, w którycb dyrektor szkoĘ może wystąpiĆ do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie rrcznia do irrnej szkoły"

3 'warunki pob1tu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo,
oclrronę przed przemocą ruależtieniami, demoralizacją oraz imymi
przejawami patologii społecznej'

vII. PoSTANoWIENIA KoŃCowE

$ 18. 1.Szkoła unrva pieczęci urzędowyclr zgodnie z odrębnymi przepisami. Tablice
i pieczęcie szkoĘ zawierają nazrł'ę szkĄ.

$ 19. l.Szkoła rnoże posiadać własny sztandaf, godło oraz celęmoniał szkolny'
$ 20. 1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisarni.

. s 2r. 1'Zasady gospodarki finansowej szkoĘ określają odrębne przepisy'
2.Za zgodąotganu prowadzącego, szkoła może utworzyć środki specjalne.

ktÓre gronradzone są na rłryodrębnionych rachunkach bankowych. Ww Środki
przeznacza się na realrzację zgodnie z w1.tycznymi organu prowadzącego'

$ 22. 1.Uczriowie oraz wszyscy placownicy szkoĘ rnają obowiązek przestrzegania
postanowień ZawarĘ/ch lł'statucie SzkoĘ Podstawowej w Woli Węgierskiej.

$ 23. 1.Statrłt SzkoĘ Podstav'owej w Woli Węgierskiej może byó mowelizowany
przez Radę Gminy Roźwienica.

$ 24. 1.obsługę finansową Z obsługą ZUS Szkoły Podstalvowej rv Woli Węgierskiej
prowadzi Cmina Rożwienica'
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