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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działa na podstawie: 

 

 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity: ( Dz.U. z 2006 r. 

Nr 97, poz.674, z późn. zm.)  

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 
 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych  (Dz. U. z 2005 r. nr 52, poz. 466) 

5. Niniejszego Statutu. 

§ 2 

 

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze, zwany dalej „Placówką” jest 

placówką oświatowo – wychowawczą pracy pozaszkolnej. 

2. Placówka jest powiatową jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki 

budżetowej. 

3. Placówka prowadzi działalność na obszarze  powiatu kamiennogórskiego. 

4. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. 

5. Siedzibą Placówki jest budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 6 a 

w Kamiennej Górze. 

6. Przedmiotem działania Placówki są zadania określone Ustawą o systemie oświaty 

skierowane do dzieci i młodzieży.  

7. Placówka prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi, 

finansowymi i administracyjnymi. 

 

 



 

§ 3 

1. Działalność Placówki finansowana jest z budżetu państwa. 

2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3. Placówka może współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, 

które mają na celu rozwój sportu dziecięcego i młodzieżowego. 

 

II. ZADANIA PLACÓWKI 

§ 4 

Celem Placówki jest : 

 

1. Umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej podnoszenia sprawności fizycznej, 

dbałość o ich prawidłowy rozwój, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego 

wypoczynku. 

2. Kształtowanie osobowości uczestników, ujawnianie i rozwijanie ich uzdolnień, 

zainteresowań oraz umiejętności. 

3. Prowadzenie zawodów sportowych (zajęć) sprzyjających rozwojowi fizycznemu 

dzieci i młodzieży. 

4. Szeroko pojęta działalność sportowo-rekreacyjna. 

5. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk. 

6. Doskonalenie i pomoc, w realizacji podobnych celów nauczycielom, animatorom, 

innym osobom działającym w pokrewnych placówkach i instytucjach. 

W szczególności zadaniem Placówki jest : 

1. Bezpośrednia działalność dydaktyczno-wychowawcza z uczestnikami zawodów 

(zajęć). 

2. Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w ramach kalendarza imprez oraz 

organizacja okazjonalnych imprez sportowo-rekreacyjnych.  

3. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy młodzieży wykraczającej poza programy szkolnej. 

4. Organizowanie wymiany doświadczeń i współpraca z pokrewnymi placówkami, 

instytucjami i organizacjami, związkami sportowymi  

 

 



 

III.  ORGANY PLACÓWKI 

 

§ 5 

Organami Placówki są: 

a) Dyrektor Placówki, 

b) Rada Pedagogiczna Placówki. 

1.   DYREKTOR PLACÓWKI 

     Placówką kieruje Dyrektor – dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu 

Kamiennogórskiego. 

     Dyrektor Placówki realizuje swoje zadania na zasadach określonych w ustawie o 

systemie oświaty oraz w ustawie – Karta Nauczyciela , a w szczególności: 

  kieruje pracą Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 

 sprawuje nadzór pedagogiczny, 

 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 

 wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa oświatowego, 

 opracowuje projekt organizacji, plany pracy, kalendarz imprez sportowych i 

rekreacyjnych Placówki, 

 dysponuje środkami finansowymi Placówki i odpowiada za ich prawidłowe 

wykorzystanie, 

 przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności placówki,  

 prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,  

 jest pracodawcą dla zatrudnionych w Placówce nauczycieli, w szczególności 

decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników 

Placówki, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

pracownikom Placówki, 

c)  koordynowania pracy wszystkich pracowników Placówki, 

udzielania im wszechstronnej pomocy oraz zapewnienia 

odpowiednich warunków pracy, 

d) zapewnienia nauczycielom pomocy w ich doskonaleniu, 



e) ustalania zakresu obowiązków dla pracowników administracyjnych, 

f) wydawania poleceń służbowych, 

g) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla 

pracowników Placówki, 

h) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów 

szczegółowych 
 

2.  RADA PEDAGOGICZNA 

     Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Placówce. 

Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Placówki. W pracach Rady Pedagogicznej mogą 

brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub 

na wniosek Rady Pedagogicznej. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej ustala sama 

Rada. 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 zatwierdzanie planów pracy Placówki, 

 zatwierdzanie kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych, 

 opiniowanie modernizacji Placówki 

 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki 

 przygotowywanie zmian do statutu placówki 

Członkowie Rady Pedagogicznej: 

 realizują przegłosowane uchwały Rady, nawet gdy zgłosili do nich zastrzeżenia, 

 zapoznają się w przeciągu 14 dni od sporządzenia protokołu z jego treścią i 

zgłaszają ewentualne uwagi, 

 czynnie uczestniczą we wszystkich zebraniach i pracach Rady, 

 składają przed Radą sprawozdania z wykonanych zadań, 

 nie ujawniają spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać 

dobro osobiste nauczycieli oraz innych pracowników Placówki. 

 

 

IV. ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI 

§ 7 

1. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego i wakacji. 

2. Godziny pracy ustalone są przez Radę Pedagogiczną w taki sposób, aby były zgodne z 

potrzebami uczestników. 



3. Godziny pracy Placówki powinny być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być 

korygowane w trakcie roku szkolnego. 

4. Zajęcia w formach okazjonalnych prowadzone mogą być prowadzone również  w dni 

ustawowo wolne od pracy. 

 

V.  NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNCY  PLACÓWKI 

 

§ 8 

 

1. Placówka zatrudnia: 

a) pracowników pedagogicznych zatrudnionych na zasadach i w trybie określonym 

w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karata Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 

97, poz.674, z późn. Zm.) 

b) pracowników administracyjnych na zasadach określonych w  Ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze 

zm.) oraz w Kodeksie Pracy 
 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Placówce prowadzą nauczyciele wychowania 

fizycznego, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby. 

 

3. Nauczyciele są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży. 

 

 

§ 9 

 

Uczestnicy ośrodka: 

1. Uczestnikami Placówki jest młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych 

2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOS jest dobrowolne. 

 

 

VII.  ZASADY  FINANSOWANIA  PLACÓWKI 
 

 

§ 10 

 

1. Placówka prowadzi działalność finansową w formie jednostki budżetowej. 

http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2008.223.1458.html
http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2008.223.1458.html
http://samorzad.lex.pl/akt.php?akt=Dz.U.2008.223.1458.html


2. Podstawą działalności finansowej jest budżet Placówki uchwalony przez Zarząd 

Powiatu Kamiennogórskiego w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. 

Budżet Placówki stanowi roczny plan dochodów i wydatków Placówki. 

3. Budżet Placówki jest sporządzony na podstawie arkusza organizacyjnego. 

 

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

 

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie. 

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień 

określa ustawa. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności Placówki. 
 

§ 12 

 

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego obowiązuje od dnia 17.05.2010 r.  

 

 

 

 


