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Statut Przedszkola im. Aniołów Stróżów 
 

Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza 

w Szaflarach ul. Polna 7 
 

 

 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r. z późniejszymi 

zmianami).  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001. Nr 61, poz.624). 

3.  Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity: Dz.U.2006, Nr 97, 

poz. 674 z późniejszymi zmianami), w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych.  

4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz.U.2009. Nr 4.poz.17).  

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami). 

6. Niniejszy Statut Przedszkola. 

 
 

1. Informacje ogólne o Przedszkolu 
 

 

§1. Nazwa placówki brzmi: „Przedszkole im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia 

Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Szaflarach”. 

 

§2. Przedszkole wybrało Aniołów Stróżów, za szczególnych swoich Patronów. 

  

§3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Służebnic Matki 

Dobrego Pasterza reprezentowane przez Przełożoną Generalną, posiadające 

osobowość prawną na mocy art. 8 ust.1 pkt 6, ustawy z dn. 17 maja 1989 r. 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

§4. Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, zwane 

w Statucie „Przedszkolem”, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, i jest 

przedszkolem niepublicznym, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. 

 

§5. Przedszkole mieści się w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia 

Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Szaflarach przy ul. Polnej 7. 
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§6. Przedszkole używa pieczątki o treści: Przedszkole im. Aniołów Stróżów 

Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, ul. Polna 7, 34–424 

Szaflary wraz z numerem telefonu i numerami NIP i REGON. 

 

§7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie 

oraz Biskup Archidiecezji, ponieważ Przedszkole jest placówką katolicką 

(KPK 806).  

 

2. Cele i zadania Przedszkola 
 

 

§8.1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej.  

2. Przedszkole realizuje cele i zadania uwzględnia w wychowaniu wartości 

i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki. 

 

§9.Wychowanie w Przedszkolu, które powierza zarówno dzieci, ich rodziny, jak 

i pracowników w opiekę Aniołów Stróżów. Opiera się na pełnym rozwoju 

osoby w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. 

 

§10. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym oraz lokalnym; 

2) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez wszechstronny 

rozwój umysłowy, moralny, kulturalny, społeczny i duchowy; 

3) Budowanie systemu wartości; 

4) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach; 

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej nauce i zabawie dzieci 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

6) Przygotowanie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz prawidłowe kształtowanie stosunków międzyludzkich; 

7) Nauka poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także przygotowanie do 

życia w szeroko pojętej kulturze regionalnej; 

8) Przygotowanie i utrwalenie zdrowotnych wzorców; 

9) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich 

aktywności, ciekawości i samodzielności a także kształtowanie tych 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 
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10) Zadania wynikające z celów, Przedszkole realizuje w ramach obszarów 

edukacyjnych zawartych w podstawie programowej. 

 

§11. Zadaniem przedszkola jest pomoc i współdziałanie z rodziną w wychowaniu 

i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego zdrowie, bezpieczeństwo, 

prawidłowy rozwój i przygotowanie do nauki w szkole. 

 

§12. W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na te, które potrzebują 

większej pomocy: sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków 

rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane 

i ubogie. 

 

§13. Przedszkole realizuje swoje cele przez: 

1) wspomaganie indywidualnego wielostronnego rozwoju dziecka zgodnie 

z jego zdolnościami i możliwościami rozwojowymi oraz kształtowanie 

czynności intelektualnych potrzebnych na codzień i w dalszej edukacji; 

2) zapewnienie opieki, wychowania i edukacji w atmosferze akceptacji i bez-

pieczeństwa; 

3) stworzenie dziecku warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości” 

szkolnej; 

4) pełnienie wobec rodziny funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie; 

5) stworzenie dzieciom warunków umożliwiających zachowanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

6) troskę o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtowanie postawy 

społecznej; 

7) zapewnienie dziecku opieki, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości 

Przedszkola. 

 

§14. Zadania przedszkola dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych 

dziecka realizowane są przez:  

1) poznawanie samego siebie; 

2) rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków 

rodziny; 

3) zdobywanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności 

samoobsługowych; 

4) rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym 

i kontaktach z dorosłymi; 
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5) nabywanie poczucia przynależności narodowej; 

6) rozwijanie zainteresowania własną miejscowością; 

7) dostrzeganie piękna najbliższego środowiska; 

8) rozwijanie mowy i myślenia; 

9) poznawanie popularnych utworów polskiej literatury dziecięcej; 

10) przygotowanie do nauki czytania i pisania; 

11) porządkowanie i klasyfikowanie przedmiotów i zjawisk; 

12) posługiwanie się poznanymi znakami i symbolami; 

13) rozwijanie umiejętności liczenia; 

14) dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych 

porach roku; 

15) rozpoznanie i nazywanie często spotykanych w najbliższym otoczeniu 

roślin i zwierząt; 

16) poznanie podstawowych zasad ochrony środowiska; 

17) różnorodne kontakty ze sztuką, przeżywanie przedstawień teatralnych; 

18) wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji; 

19) rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki; 

20) zapoznanie z rolą techniki w życiu człowieka; 

21) uświadamianie potrzeby dbania o czystość osobistą; 

22) zrozumienie roli ruchu na świeżym powietrzu, jako stymulatora 

prawidłowego rozwoju; 

23) poznanie różnych wartości, którymi ludzie kierują się w życiu; 

24) budowanie własnego systemu wartości. 

 

§15. Przedszkole realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami 

prawnymi) dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościel-

nymi wspierającymi działalność Przedszkola. 
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§16. Proces wychowawczy oparty na zasadach religii katolickiej obejmuje: 

1) wdrażanie dzieci do modlitwy;  

2) katechezę; 

3) zapoznawanie ich z głównymi wartościami, jakie ta religia niesie: miłość, 

przebaczenie, prawda, dobro, miłosierdzie;  

4)  wspólne świętowanie świąt obchodzonych w Kościele (Wielkanoc, Boże 

Narodzenie, oraz innych);  

5) zapoznanie dzieci z głównymi patronami Przedszkola: Aniołami Stróżami, 

oraz Zgromadzenia: Jezus Dobry Pasterz, Maryja Matka Dobrego Pasterza, 

św. Józef, św. Franciszek z Asyżu; 

6) wspólne z rodzicami Msze Święte oraz konferencje.  

 

§17. Wychowanie w Przedszkolu służy również podtrzymywaniu tożsamości 

narodowej oraz uczeniu miłości Ojczyzny. 

 

§18. Przedszkole w miarę możliwości własnych i potrzeb wychowanków pomaga 

rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabi-

litacyjnej oraz innej, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa. 

 

 

3. Organy Przedszkola 
 

 

§19. Organami Przedszkola są: 

1. Organ prowadzący reprezentowany przez Przełożoną Generalną; 

2. Dyrektor Przedszkola. 

 

§20. Organy sprawujące nadzór: 

1. Kurator Oświaty w Krakowie – nadzór pedagogiczny; 

2. Biskup Diecezji Krakowskiej – jako placówki katolickiej (KPK 806).  

 

§21. Zadania Przedstawiciela Organu prowadzącego: 

1. powołuje Dyrektora Przedszkola; 

2. nadaje Statut, wprowadza zmiany i uzupełnienia do Statutu; 

3. jest organem odwoławczym od decyzji Dyrektora Przedszkola. 

 

§22. Zadania Dyrektora Przedszkola: 

1) kieruje Przedszkolem i reprezentuje go wobec władz samorządowych, 

oświatowych i kościelnych; 
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2) wdraża prawo oświatowe; kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola; 

3) dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego w Przedszkolu; 

4) dysponuje środkami finansowymi Przedszkola; 

5) dokonuje przyjęć dzieci do Przedszkola; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

7) zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych oraz 

wypełnia pozostałe zadania z zakresu prawa pracy; 

8) wspomaga nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności dotyczących 

diagnozy przedszkolnej; 

9) wspomaga nauczycieli w zakresie dokumentowania pracy: zapisy 

w dzienniku, zagospodarowanie czasu przebywania dziecka w Przedszkolu; 

10) zatwierdza ramowy rozkład dnia w Przedszkolu. 

 

4. Organizacja Przedszkola 
 

§23. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci na zasadzie powszechnej dostępności, 

rekrutacja dzieci trwa przez cały rok. 

 

§24. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.  

1. Gdy będzie potrzeba, może powstać oddział „zerówki”. 

 

§25. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”. 

Dokonując zgłoszenia, rodzice przychodzą do Przedszkola z dzieckiem.  

 

§26. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do Przedszkola mają w kolejności dzieci: 

z rodzin zagrożonych patologią, wielodzietnych, ubogich, dzieci osierocone, 

pięciolatki. 

 

§27. W Przedszkolu mogą być dwa oddziały, złożone z dzieci o zbliżonym wieku. 

 

§28. Proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu 

tygodniowym: 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie 

dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim .udziale nauczyciela; 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną 

czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w plenerze itp. 

(organizowane są tam gry zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 

przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze itp.); 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane według wybranego programu przedszkolnego. 
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4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie 

zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne i inne).  

 

§29. Organizację pracy w ciągu roku określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§30. Szczegółowy program dnia dla oddziałów ustala nauczyciel. 

 

§31. Za zajęcia dodatkowe Przedszkole pobiera opłaty. 
 

§32. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie (od 7
15

 do 16
15

), pięć razy w ty-

godniu (od poniedziałku do piątku). Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony 

przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia na wniosek Dyrektora może 

ulegać zmianie, przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb rodziców dzieci. 

 

§33. 1. Przedszkole pracuje przez okres 10 miesięcy, od 1 września do ostatniego 

piątku miesiąca czerwca, kiedy to następuje zakończenie zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych; jeżeli będzie potrzeba przerwa wakacyjna będzie krótsza;  

2. Wyjątek stanowią następujące przerwy:  

a. Wigilia Bożego Narodzenia 

b. w Triduum Paschalne 

c. dni ustawowo wolne od pracy 

d. inne dni według ustalenia organu prowadzącego z rodzicami dzieci. 

 

§34. Dyrektor może przyznawać uznaniowe ulgi i okresowe zwolnienia z odpłat-

ności za Przedszkole, w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej dziecka.  

 

 

5. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 
 

§35. Pracownicy Przedszkola, a szczególnie nauczyciele, w pracy z dziećmi 

uwzględniają chrześcijański system wartości, przekazywany przez Kościół 

Katolicki. Dyrektor Przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli i innych praco-

wników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się 

z misją Przedszkola, tak by przez pracę i przykład życia w Przedszkolu i poza 

nim mogli realizować zadania edukacyjne zgodnie z zasadami zapisanymi 

w Statucie. 

 

§36. Nauczyciele mają prawo do realizacji ścieżki awansu zawodowego. W roz-

woju zawodowym liczą się z charakterem i zadaniami statutowymi katoli-

ckiego Przedszkola. 
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§37. Nauczyciele mają prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i meto-

dycznej ze strony przygotowanych w tym zakresie placówek, w porozumieniu 

z Dyrektorem Przedszkola. 

 

§38. Nauczyciele zobowiązani są do stałej formacji umysłu i ducha, w czym 

zawiera się poszerzanie wiedzy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności 

wychowawczych. 

 

§39. Nauczyciele są zobowiązani do okazywania dzieciom życzliwości, 

delikatności i szacunku. Postawa ta wypływa z wychowania w duchu wartości 

chrześcijańskich. 

 

§40. Do zakresu zadań i obowiązków nauczycieli należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

pobytu w Przedszkolu; 

2) planowanie i prowadzenie pracy edukacyjnej i wychowawczej zgodnie 

z obowiązującym programem i diagnozą dziecka, oraz ponoszenie odpowie-

dzialności za jej jakość; 

3) otaczanie każdego wychowanka indywidualną opieką, rozpoznanie jego 

potrzeb i predyspozycji rozwojowych; 

4) określenie umiejętności operacyjnych w każdym obszarze edukacyjnym; 

ustalenie warunków osiągania umiejętności przez dzieci; 

5) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach opieki, 

wychowania i nauczania dzieci; 

6) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i 

kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie rodziców z 

podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączając ich do 

kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 

7) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci , a także włączają 

ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na 

jakie natrafiają; 

8) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. 

wspólnie organizują wydarzenia w których biorą udział dzieci. 

9) codzienne, staranne przygotowywanie się do zajęć; 

10) efektywne wykorzystanie czasu pracy z dziećmi; 

11) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji; 

12) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 



 9 

§41. Zarówno nauczyciele, jak i personel administracyjny i pomocniczy są zobo-

wiązani do zapoznania się i przestrzegania Statutu Przedszkola. 

 

 

6. Wychowankowie Przedszkola 
 

 

 

§42. Dzieci w Przedszkolu objęte są opieką od chwili przyprowadzenia ich do 

placówki przez rodziców (prawnych opiekunów) do chwili odebrania dzieci 

z Przedszkola. 

 

§42. Wychowanie i opieka w Przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu 

chrześcijańskiego i dlatego dzieci mają prawo do: 

1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydak-

tycznym 

2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydakty-

cznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź 

psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej dziecka 

 

 

§43. W czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przed-

szkola dzieci mają zapewnioną stałą opiekę. 

 

§44. W Przedszkolu nie stosuje się względem dzieci żadnych zabiegów lekarskich.  

 

§45.1. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może podjąć decyzję 

o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz nie 

przyjąć na rok następny z następujących powodów: 

1) braku predyspozycji zdrowotnych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju 

w warunkach przedszkolnych; 

2) braku współpracy ze strony rodziców w procesie wychowawczym 

przyjętym w Przedszkolu, co w konsekwencji wpływa niekorzystnie na 

rozwój dziecka; 

3) nie przestrzeganie przez rodziców podstawowych zasad Statutu 

Przedszkola. 

2. Decyzja taka może być podjęta ze względu na dobro samego wychowanka, lub 

dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci. 
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7. Rodzice 
 

§46. Rodzice maja prawo do: 

1) zapoznania się ze Statutem Przedszkola; 

2) zapoznania się z programem realizowanym w Przedszkolu; 

3) zgłaszania uwag i propozycji do koncepcji pracy Przedszkola; 

4) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz metod udzielania dziecku pomocy. 

 

§47. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie niniejszego Statutu; 

2) współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania – przedłużenie 

oddziaływań wychowawczych w celu ujednolicenia kierunku wychowania; 

3) przyprowadzanie do sali przedszkolnej i punktualne odbieranie dziecka 

z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną – na piśmie – osobę zapew-

niającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Z chwilą przyjścia po dziecko 

rodzice, bądź prawni opiekunowie, biorą na siebie całkowitą 

odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka; 

4) terminowe uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu; 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, 

niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych; 

6) w przypadku zachorowania dziecka w Przedszkolu, rodzic ma obowiązek – 

niezwłocznie po informacji telefonicznej – odebrać dziecko z Przedszkola, 

w przeciwnym razie, wychowawca ma obowiązek wezwania karetki 

pogotowia. 

 

8. Gospodarka finansowa. 
 

 

§48.1.Środki na działalność Przedszkola pochodzą od rodziców dzieci, z dotacji 

Urzędu Gminy w Szaflary, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie 

o systemie oświaty.  

2. Dotacja przekazywana podlega rozliczeniu. 

 

§ 49.1 Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności służącej do przygotowania 

trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku. 
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2. Przedszkole pobiera tzw. opłatę stałą miesięczną, która w zależności od 

potrzeb może być przeznaczona na remonty, utrzymanie pomieszczeń 

Przedszkola, zakup sprzętu oraz inne wydatki. 

 

 

9. Postanowienia końcowe 
 

§50. Przedszkole prowadzi wykaz dzieci przyjętych do placówki z zachowaniem 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz dokumentację związaną 

z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§51. 1. Prowadzenie Przedszkola nie podlega przepisom o działalności 

gospodarczej, jest formą statutowej, niegospodarczej działalności 

Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.  

2.Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo-wychowawczą w 

rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Ma również charakter działalności 

społeczno-charytatywnej. 

 

§52. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania zmian i uzupełnień należy do 

Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza jako organu prowadzącego 

Przedszkole i jest dokonywane w formie pisemnej. 

 

§53. Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z Ustawą o systemie oświaty 

i przepisami wykonawczymi do niej. 

 
 

 

 

Szaflary, wrzesień 2013. 


