STATUT
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
Statut został opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 28 września 1993 r. w
sprawie ramowych statutów placówek wychowania pozaszkolnego (Dz. U. Nr 95 poz. 434).
Podstawa prawna:

- Ustawa o systemie oświaty art.60 ust.2 (Dz.U. nr.256 poz 2572, nr 273 poz.2703 nr. 281
poz.2781 – 2004, oraz nr.17 poz.141 – 2005)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.03.2005 r.
w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych (Dz.U. 2005 nr.52
poz 467)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.03.2005 r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. nr. 52 poz. 466)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie bezpieczeństwa osób
pływających i uprawiających sporty wodne.

§1
Nazwa placówki: MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku - zwany w dalszej części statutu placówką.
I. Siedzibą MOS jest miasto Białystok ul. Zwycięstwa 28. Placówka prowadzi działalność
na bazie krytej pływalni i Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kawaleryjskiej 17.
II. Organem prowadzącym jest Gmina Białystok.
III.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Białymstoku.
IV.Podstawą prawną działalności placówki stanowi akt o jej powołaniu, a także niniejszy
statut.
V. Placówka jest jednostką nieferyjną.

§2
Zadania placówki
I.

Placówka realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
(Dz. U nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
1.

rozwija różnorodne zainteresowania uczestników w zakresie sportu i wychowania
komunikacyjnego,

2.

umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwija nawyki czynnego
wypoczynku oraz stwarza możliwości uprawiania sportu pływackiego uczniom klas
sportowych Szkoły Podstawowej nr 29 w Białymstoku,

II.

Organizuje masowa naukę pływania w systemie szkół, a także z wolnego naboru,

III.

Organizuje masowe imprezy sportowo - rekreacyjne,

IV.

Organizuje obozy sportowe.

§3
Organy placówki
I.

II.

Organami placówki są:
1.

dyrektor

2.

rada pedagogiczna

3.

komitet rodzicielski

4.

samorząd wychowanków.

Szczegółowe regulaminy działalności opracowują poszczególne organa.

§4
Dyrektor placówki:
1.

Kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w
placówce.

3.

Sprawuje opiekę nad wychowankami i osobami uczestniczącymi w zajęciach oraz
stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych.

4.

Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego podjęte w
ramach ich kompetencji.

5.

Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej Przewodniczący przedstawia Radzie
nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o pracy placówki.

6.

Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansowa i gospodarczą
działalność placówki.

7.

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

8.

Współpracuje z Rada Pedagogiczna, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

9.

Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, Rady Pedagogicznej i Komitetu
Rodzicielskiego jeżeli są niezgodne z przepisami prawa i zawiadamia organ
prowadzący, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.

Dyrektor w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może skreślić wychowanka z listy
uczestników za rażące naruszenia regulaminu placówki.

11.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

12.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a)

Zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników placówki,

b)

Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom placówki

c)

Występowania z wnioskami po zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i
pozostałych pracowników placówki.

§5
Rada Pedagogiczna
1.

W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach
Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

2.

Przewodniczącym Rady jest dyrektor placówki.

3.

Zebrania plenarne organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
zakończeniu semestru, po zakończeniu rocznych zajęć, oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu
prowadzącego placówkę, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich zainteresowanych.

5.

Dyrektor przedstawia Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności placówki.

6.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki lub jego zmiany.

7.

Rada może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innego
stanowiska kierowniczego w placówce.

8.

W przypadkach określonych w pkt. 7 organ prowadzący albo dyrektor są
zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od
otrzymania uchwały Rady.

9.

Uchwały Rady podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej
członków.

10.

Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
placówki. Zebrania Rady są protokołowane.

11.

Do kompetencji stanowiących Rady należy:

12.

13.

a)

zatwierdzanie planów pracy placówki;

b)

podejmowanie uchwał w
pedagogicznych w placówce

c)

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego;

d)

podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczestników placówki.

sprawie

innowacji

i

eksperymentów

Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)

organizację pracy placówki, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

b)

projekt planu finansowego placówki;

c)

wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;

d)

propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach
rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników placówki.

§6
Komitet Rodzicielski
W placówce działa komitet rodzicielski stanowiący reprezentację rodziców
uczniów.
1.

Komitet Rodzicielski jest samodzielnym, samorządnym przedstawicielem
reprezentującym rodziców współdziałających z MOS, Radą Pedagogiczną placówki i
Samorządem Uczniowskim. Teren działania Komitetu - pływalnia MOS przy ul.
Zwycięstwa 28

2.

Komitet prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy sekcji
pływackiej placówki, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków
technicznych i wyposażenia pływalni oraz zapewnienia odpowiednich warunków
do szkolenia sportowego i wypoczynku dzieci.

3.

Komitet współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów-zawodników MKS Juvenia,
jest ich reprezentantem wobec dyrekcji ośrodka, oraz instytucji poza szkolnych.
Reprezentuje opinie rodziców związane z pracą sekcji, pozyskuje rodziców do
czynnego udziału w realizacji programu szkoleniowego, wychowania i opieki.

4.

W skład Komitetu wchodzą rodzice wybrani na zebraniach ogólnych poszczególnych
klas, a także pozyskani do współpracy opiekunowie.

5.

W posiedzeniach Komitetu bierze udział Dyrektor Ośrodka lub przez niego wyznaczony
inny nauczyciel. Przy podejmowaniu uchwał głos Dyrektora lub osób zaproszonych jest
głosem doradczym.

6.

W celu wspierania działalności statutowej placówki Komitet może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania
określa regulamin Komitetu.

7.

W przypadku podjęcia uchwały sprzecznej z prawem lub interesem placówki, Dyrektor
może ją zawiesić w terminie 7 dni do uzgodnienia z jednostką nadrzędną.

§7
Samorząd Uczniowski:
1.

Samorząd tworzą wszyscy uczestniczący w zajęciach szkoleniowych uczniowie.

2.

Samorząd wybierany jest w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

3.

Zasady działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
wychowanków, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

4.

Do zadań samorządu należy:

5.

a)

przedstawianie władzom Ośrodka opinii i potrzeb wychowanków, spełnianie
wobec tych władz orzecznictwa interesów ogółu społeczności młodzieży;

b)

współdziałanie z władzami Ośrodka w zapewnieniu uczniom warunków
do uprawiania sportu, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz rozwijanie
różnych form zajęć pozaszkolnych;

c)

troska o mienie ośrodka .

Samorząd Uczniowski uprawniony jest do:
a)

przedstawiania propozycji do planu pracy dydaktyczno - wychowawczej
placówki wynikających z potrzeb i zainteresowań wychowanków;

b)

wyrażania opinii dotyczących problemów
formułowaniu przepisów dot. pracy placówki;

c)

wydawanie gazetek i prowadzenie kroniki Ośrodka.

d)

udział przedstawicieli z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej
i
Komitetu
Rodzicielskiego
dotyczących
spraw
wychowawczych i opiekuńczych

e)

zapoznania się z programem, celem i stawianymi wymaganiami

młodzieży,

udziału

w

§8
1.

Wszystkie organy placówki współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i
wychowania.

2.

Koordynatorem współdziałania organów placówki jest dyrektor który zapewnia
każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
granicach swoich kompetencji.

3.

Umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki.

4.

Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy
podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

5.

Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor.

6.

Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami rozstrzyga w zależności od
przedmiotu sporu organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.

organami

placówki

o

§9
Organizacja placówki
1.

Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć, ujęta w stałym
tygodniowym planie zajęć. Placówka realizuje formy zajęć zatwierdzone w projekcie
arkusza organizacji na każdy rok szkolny przez organ prowadzący. Do form stałych
zalicza się: nauka pływania szkół, klasy sportowe, szkółki pływackie, nauka
pływania
z wolnego naboru, grupy korekcji wad postawy, grupy szkolenia żeglarskiego,
wychowanie komunikacyjne (wymiar godzin przy formach stałych zatwierdza
corocznie arkusz organizacyjny placówki).

2.

Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków

3.

Nauka pływania odbywa się w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na 1
opiekuna.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący na wniosek Rady
Pedagogicznej może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków (klasy
sportowe).

5.

Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2-4 godz. (z wyjątkiem klas
sportowych)

6.

Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

7.

Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach
okazjonalnych i masowych prowadzi się również w dni wolne od pracy.

8.

Szczegółowe formy pracy określa arkusz organizacyjny zatwierdzony na rok szkolny
przez organ prowadzący. Rozkład zajęć dydaktycznych obejmuje
zajęcia
dydaktyczne codziennie od 7.00 - 19.00 /oprócz sobót i niedziel/. Zajęcia
dydaktyczne prowadzone są w systemie nauki pływania szkół i grup z wolnego
naboru.

9.

Placówka wolne godziny, poza rozkładem dydaktycznym wynajmuje zakładom
pracy i osobom indywidualnym, pozyskuje środki pozabudżetowe.

10.

Wszystkie, prowadzone przez placówkę formy zajęć realizowane są odpłatnie.
Opłata jest zróżnicowana - niższa dla uczniów i młodzieży, wyższa dla pozostałych
uczestników.

11.

Placówka ma prawo pozyskiwać dodatkowe środki poprzez umieszczanie na swoich
obiektach plansz reklamowych instytucji sponsorujących.

§10
Nauczyciele i inni pracownicy placówki
1.

Zajęcia z wychowankami w MOS prowadzą nauczyciele posiadający wykształcenie
i kwalifikacje do prowadzenia nauki pływania, wychowania komunikacyjnego i
zajęć sportowych lub w uzasadnionych przypadkach instruktorzy sportu.

2.

Nauczyciele w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, treską o ich zdrowie a także
szanowanie godności osobistej uczniów.

3.

Nauczyciel zobowiązany jest:
a)

prowadzić zajęcia zgodnie z planem opracowanym dla poszczególnych grup
i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną;

b)

przestrzegać przepisów BHP;

c)

współdziałać z wychowawcami klas i szkołą do której uczęszcza młodzież;

d)

realizować prawidłowo program nauczania, osiągając jak najlepsze wyniki
w pracy, udoskonalać metody nauczania i wychowania;

e)

zachować bezstronność w ocenie uczniów;

f)

wspierać samorządność uczniów kształtując aktywność społeczną oraz
umiejętność działania zespołowego i poczucie odpowiedzialności społecznej;

g)

przestrzegać dyscypliny pracy oraz zarządzeń i wytycznych administracji
szkolnej i bezpośrednich przełożonych;

h)

dbać o godną i przykładną postawę moralną wychowawcy młodego pokolenia
i unikać w swym postępowaniu wszystkiego co mogłoby obniżyć powagę
zawodu i rangę nauczyciela;

4.

Placówka zatrudnia pracowników administracji i obsługi zgodnie z zatwierdzonym
arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.

5.

Zasady zatrudniania i wynagradzania określają odrębne przepisy.

§11
Wychowankowie placówki

1.

Uczestnikami Ośrodka mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i
średnich.

2.

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne.

3.

Do praw uczestnika należy:

4.

a)

uczęszczanie na zajęcia zespołu, sekcji którą wybrał zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami, na zasadach częściowej odpłatności;

b)

może brać udział w imprezach, obozach i kursach organizowanych przez
placówkę, warunkiem uczestnictwa jest aktywna postawa na zajęciach ,brak
problemów wychowawczych.

Do obowiązków uczestnika należy:
a)

dobrymi wynikami w nauce, pracy pozaszkolnej i kulturalnym zachowaniem
się dbać o honor szkoły i Ośrodka;

b)

troszczyć się o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać przepisów BHP
podczas zajęć, dbać o sprzęt i pomieszczenia pływalni;

c)

uczęszczać systematycznie na zajęcia, nieusprawiedliwione 20% zajęć
treningowych może powodować skreślenie z listy uczestników;

d)

przestrzegać reguł i zasad dobrego sportowca, a tym samym nie palić
papierosów i nie pić alkoholu.

5.

Rażące naruszenie obowiązków, głównie dot. pkt. 4 na wniosek prowadzącego
nauczyciela, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną spowoduje - usunięcie z
listy uczestników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

6.

Odwołanie od ustalonych kar może nastąpić do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny w terminie 7 dni.

§12
Postanowienia końcowe
1.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

2.

Placówka może realizować inne zadania oświatowo - wychowawcze zlecone przez
organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny (konkursy BRD, Olimpijka,
zawody sportowe, obozy).

Statut zatwierdzano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu.............................................

