STATUT
MIEDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU
W JELENIEJ GÓRZE
DZIAŁ I
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Międzyszkolny Ośrodek Sportu zwany dalej MOS jest placówką publiczną.
1) prowadzi bezpłatne szkolenie sportowe i wychowanie ;
2) przeprowadza rekrutację uczestników w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje własne plany i programy nauczania;
5) prowadzi i organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz szkolenie w ramach upowszechniania
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
6) prowadzi działalność w formach stałych, okresowych, okazjonalnych .
7)organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe placówek oświatowych
2. Siedzibą MOS jest budynek przy ulicy Sudeckiej 42, a zajęcia poszczególnych sekcji
odbywają się w obiektach sportowych MOS i jeleniogórskich szkół i placówek, i obiektach
sportowych miasta Jelenia Góra.
3. Organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra z siedzibą przy Placu Ratuszowym 58.
4. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. Ilekroć w statucie mowa jest o „MOS” należy przez to rozumieć Międzyszkolny Ośrodek
Sportu.
6. Nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu – Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: Międzyszkolny Ośrodek Sportu w
Jeleniej Górze .
7. Placówka używa pieczęci urzędowych o treściach:
1) Przybita zostanie pieczęć urzędowa.

8. MOS jest jednostką budżetową.
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9. MOS może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia,
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczestników oraz możliwości
bazowych, kadrowych i finansowych placówki, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi
przepisami.
10. MOS może prowadzić w czasie wolnym od nauki(ferie zimowe, wakacje letnie)placówkę
wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z
odrębnymi przepisami.
11. W MOS zorganizowane są zajęcia ogólnodostępne.
12. MOS prowadzi rekrutację uczestników zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji.
DZIAŁ II
Rozdział 1
Cele i zadania placówki

§2
1.MOS realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczestników oraz potrzeb środowiska.

2.Podstawowym celem działalności MOS jest:
1) organizowanie i upowszechnianie aktywności sportowo – rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży;
2) systematycznie prowadzone zajęcia przez nauczycieli(instruktorów i trenerów) w sekcjach
sportowych.
3) uczestnictwo w zajęciach przez dzieci i młodzież o określonych zainteresowaniach sportowych.
Rodzaj zajęć i ilość sekcji będzie określany na każdy rok szkolny przez organ prowadzący w arkuszu
organizacyjnym placówki;
4) organizacja rocznego systemu współzawodnictwa sportowego na poziomie szkół podstawowych i
szkół ponadpodstawowych, zgodnie z kalendarzem imprez opracowanym przez MOS i Szkolny
Związek Sportowy;
5) koordynacja działań związanych z uczestnictwem reprezentacji Jeleniej Góry w rozgrywkach
ponadgminnych (ponad powiatowych) i ich organizacja;
6) organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych, adresowanych do różnych środowisk i
grup wiekowych, (biegi okolicznościowe, turnieje, rozgrywki w różnych dyscyplinach);
7) współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, szkołami w zakresie wykorzystania kadry
pedagogicznej i bazy sportowej, wspólnych imprez, szkoleń i innych przedsięwzięć w dziedzinie
kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
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8) udostępnienie własnej bazy dla celów komercyjnych (wynajem stały, okresowy, doraźny), celem
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych;
9) współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi i tworzenie spójnego systemu naboru, szkolenia
i awansowania utalentowanej sportowo młodzieży;
10) współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu i
rekreacji, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
3. Do zadań placówki należy:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez placówkę;

oraz

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb
i możliwości;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój , emocjonalny
i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności
światopoglądowej i wyznaniowej;
4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczestników i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie szkolenia
sportowego;
5) organizowanie
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
uczestnikom,
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

rodzicom

6) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczestników;
7) wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;
8) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
9)zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczestnikom
pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
9) sprawowanie opieki nad uczestnikami szczególnie uzdolnionymi;
10) podejmowanie działań związanych najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami
państwowymi;
11) zapewnienie opieki medycznej na imprezach organizowanych przez MOS;
12) upowszechnianie wśród uczestników wiedzy o bezpieczeństwie;
13) przygotowanie uczestników do podejmowania
umożliwienie im samodzielnego wyboru;

przemyślanych

decyzji,

14) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
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poprzez

15) rozwijanie u uczestników dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
16) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w placówce;
17) kształtowanie i rozwijanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie
własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość,
podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
18) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
19) upowszechnianie wśród uczestników wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec problemów ochrony środowiska;
20) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
21) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju;
22) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji i archiwizacji.
23) aktywny udział w życiu placówki, środowiska lokalnego oraz kraju.
§ 3.
Zadaniem placówki jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które
wyznaczają cele wychowania. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede
wszystkim podmiotowe traktowanie uczestnika, a wartości skłaniają człowieka do
podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
§ 4.
Placówka systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczestników, stopień zadowolenia ich i
rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników i wyciąga wnioski z realizacji
celów i zadań MOS.
§ 5.
Cele i zadania placówki realizują nauczyciele wraz z uczestnikami na zajęciach sekcji, grup
sportowych oraz podczas organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

§ 6.
1. Działalność edukacyjna MOS jest określona przez:
1) zestaw programów szkolenia;
2) program wychowawczo -profilaktyczny obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym dostosowany do wieku i potrzeb;
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2. Zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny placówki
tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej placówki, jak
i każdego nauczyciela.
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Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w placówce
§ 7.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w placówce prowadzona jest w oparciu o programy
własne albo obowiązujące dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi
programami szkolenia dla danej dyscypliny sportu.
2. W realizacji zadan placowka respektuje zobowiązania wynikające w szczegolnosci
z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji
o Prawach Dziecka.

§ 8.
1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w placówce:
1) Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych;
2) Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być
dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników, dla których jest przeznaczony i powinien
uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe placówki, zainteresowania uczestników,
lokalizację, warunki środowiskowe i społeczne uczestników;
3) Nauczyciel może zaproponować program nauczania lub program kształcenia w danej
dyscyplinie sportu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów)
lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie
modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem
czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian;
4) Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z danej dyscypliny sportu dopuszcza do użytku
dyrektor na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
5) Program nauczania zawiera :
a) szczegółowe cele szkolenia i wychowania;
b) treści zgodne z treściami nauczania;
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczestników oraz warunków, w
jakich program będzie realizowany;
d) opis założonych osiągnięć uczestnika;
e) propozycje metod sprawdzania osiągnięć uczestnika.
6) Wniosek o programy, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub
nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;
7) Dyrektor placówki lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu
nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego
przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, dyrektor może zasięgnąć
opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego
wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których
program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego;
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8) Opinia, o której mowa w ust. 7 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z
dostosowaniem programu do potrzeb edukacyjnych uczestników;
9)

Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;

10) Program nauczania do użytku wewnętrznego w placówce dopuszcza dyrektor w terminie
do 31 sierpnia każdego roku szkolnego,
Dyrektor ogłasza zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1
września każdego roku;
11) Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji
dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym.
Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do
30 czerwca każdego roku.
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DZIAŁ III
Rozdział 1
Organy placówki i ich kompetencje
§9
1.Organami MOS są:

1)
2)
3)
4)

Dyrektor – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze;
Rada Pedagogiczna ;
Rada Rodziców;
Samorząd Wychowanków-jeśli zostanie utworzony.
§ 10

Każdy z wymienionych organów w § 9 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem placówki.
§ 11
1. Dyrektor MOS:
1)
2)
3)
4)

kieruje placówką jako jednostką samorządu terytorialnego;
jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
§ 12

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w MOS.
§ 13
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora placówki określa ustawa
o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 14
Dyrektor MOS:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości
pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
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4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia
o tym organ prowadzący i nadzorujący;
5) powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki;
8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców ;
10) stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności wychowawczo- opiekuńczej ;
11) dopuszcza do użytku placówki programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną;
12) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce zespoły
problemowo-zadaniowe i Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
13) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
14) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej uczniów;
15) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.
2.

Organizuje działalność placówki, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu
przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi
prowadzącemu;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje
zagrożenie zdrowia uczniów;
5) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach
wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury
- 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym
czynnikiem determinującym decyzje dyrektora ;
6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań placówki,
a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu
uczestników w obiektach MOS;
7) dba o właściwe wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;
9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą ;
10) opracowuje projekt planu finansowego i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
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11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansów i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
12) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynków i stanu
technicznego urządzeń zewnętrznych;
13) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych MOS,
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
14) organizuje prace konserwacyjne i remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
15) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
16) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami;
17) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami ;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu
o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
5) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi ;
7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;
8) udziela urlopów zgodnie z KN i KP;
9) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
10) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
11) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
13) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
15) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
16) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) ustala po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe;
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczestników i nauczycieli postanowień statutu placówki;
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej .
§ 15
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
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§ 16

Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze jest kolegialnym
organem .
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w MOS.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor MOS.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę
i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym
nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń.
W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący
może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad
wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych
należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji
musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również
otrzymania wyjaśnień.
6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą
brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora .
7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
pierwszym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
8. Zakres działania oraz kompetencje określa szczegółowy regulamin.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane.
§ 17
Rada Rodziców.
1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem .
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami .
3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Placówki oraz podejmowanie działań
zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji placówki .
5.Zakres działania oraz kompetencje określa szczegółowy regulamin.
§ 18
Zasady współpracy organów placówki.
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1. Wszystkie organa placówki współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w
granicach swoich kompetencji.
2. Każdy organ placówki planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są
dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi placówki.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów
placówki prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie
pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi poprzez swoją
reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U. w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie
ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz placówki, z zachowaniem drogi
służbowej.
§ 19
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do
dyrektora placówki;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami placówki, w których stroną jest dyrektor,
powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów , z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w
zespole.
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3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze
głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu
prowadzącego.
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DZIAŁ IV
Rozdział 1
Organizacja nauczania
§ 20
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia sportowe, zajęcia specjalistyczne(gimnastyka korekcyjna) dla dzieci i
młodzieży wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju.
§ 21
1. Działalność MOS-u prowadzona jest przez okres całego roku (całorocznie).
2. Placówka swoje zadania realizuje poprzez działy:
1)administrowanie obiektami sportowymi;
2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
3)organizacja szkolenia sportu dzieci i młodzieży.
3. Podstawową jednostką organizacyjną MOS-u jest forma zajęć – sekcja, grupa (ujęta w
tygodniowym planie zajęć placówki).
4. Stałą formą zajęć tworzy się co najmniej dla 12 uczestników.
5. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny lekcyjne.
Godzina lekcyjna wynosi 45 min.
6. Godzina pracy nauczyciela zatrudnionego w Dziale Organizacji Imprez wynosi 60 minut.
7. Na wniosek Dyrektora MOS organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenia lub
zmniejszenia liczby godzin w wymiarze tygodniowym i ilości uczestników dla wybranych
sekcji ze względu na rodzaj zajęć, bezpieczeństwa, organizacyjnych oraz osiągane wyniki.
8. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki,
opracowany przez dyrektora.
9. Placówka opracowuje własne plany i programy albo korzysta z innych autorów.
10. W MOS obowiązuje 5 – dniowy tydzień pracy.
11. Godziny pracy ustala dyrektor MOS podając do wiadomości organu prowadzącego.
12. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze oraz w niektórych przypadkach
w dni ustawowo wolne od pracy.
13. Zajęcia w formach okazjonalnych i okresowych powinny odbywać się również w dni
ustawowo wolne od pracy.
14. W okresie ferii zimowych zajęcia w MOS odbywają się zgodnie ze specjalnie opracowanym
programem zajęć.
15. Zajęcia w formach stałych nie odbywają się w okresie wakacji letnich, ale przekształcają się
w formy wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania(półkolonie) i poza nim(kolonie i
obozy sportowo-rekreacyjne).
16. Placówka prowadzi dokumentację szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz
działalności opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Dziennik zajęć(własność placówki) prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w placówce.
18. Dyrektor placówki może skrócić lub zawiesić zajęcia w MOS w wyjątkowych przypadkach w
określone dni ze względu na niską frekwencję w zajęciach spowodowaną uroczystościami
miejskimi, państwowymi, przerwą świąteczną, warunkami atmosferycznymi.
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Rozdział 2
Organizacja wychowania i opieki
§ 22
System wychowania w placówce.
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegółowy Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem
aktualnych potrzeb i Programu Wychowawczo-profilaktycznego.
2. Działania wychowawcze mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w MOS wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników. Program
Wychowawczo-profilaktyczny jest całościowy i obejmuje rozwój uczestnika w wymiarze:
fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
4. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku
mają na celu przygotować uczestnika do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność,
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności
innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności;
5) dbałości o wypracowane tradycje środowiska;
6) budowania poczucia przynależności i więzi z placówką;
7) tworzenia środowiska , w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane
i respektowane przez wszystkich członków społeczności.
5. Uczestnik jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym MOS. Preferuje się
następujące postawy będące kanonem zachowań . Uczestnik:
1) zna i akceptuje działania wychowawcze placówki;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, w grupie, w społeczności lokalnej,
demokratycznym państwie oraz świecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: sportowcem, kolegą, członkiem
społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie
wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7) zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartości,
8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń,
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych,
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
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6. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny zespoły przedmiotowe
(instruktorzy i trenerzy) opracowują programy na dany rok szkolny. Program wychowawczoprofilaktyczny w sekcji powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1) poznanie uczestnika, jego potrzeb i możliwości;
2) przygotowanie uczestnika do poznania własnej osoby;
3) wdrażanie uczestników do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji :
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w zespole,
d) system norm postępowania,
e) określenie praw i obowiązków,
6) budowanie wizerunku i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości , obozy sportowe, imprezy integracyjne,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców ,
d) wspólne narady wychowawcze,
f) aktywny udział w pracach na rzecz MOS i środowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron ” .
7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną
zdrowia.
§ 23
Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.
1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor.
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
1)
planowania i organizacji procesów zachodzących w placówce;
2)
koordynowania działań w placówce;
3)
zwiększenia skuteczności działania;
4)
ułatwienia wykonywania zadań stojących przed placówką i nauczycielami;
5)
doskonalenia umiejętności indywidualnych;
6)
zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
7)
doskonalenia współpracy zespołowej;
8)
wymiany doświadczeń między nauczycielami;
9)
wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
i organizacji;
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
w wykonywaniu zadań;
11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.
3. W MOS powołuje się zespoły stałe i doraźne.
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4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może
corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na
stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania
okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
6.

Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

7. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu.
Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na
wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy
istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu
lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu –
przewodniczący, w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się
wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.
8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi
w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor.
9. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy
analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń
lekarskich dotyczących uczestnika odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
10. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego
sprawozdanie z prac zespołu.
11. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących
zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy
i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor.
12. Nauczyciel zatrudniony w MOS jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego
zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
13. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
14. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
15. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań,
komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy
własnej.
§ 24
Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania.
1. W MOS powołuje się następujące stałe zespoły:

1) Zespół Nauczycieli Sekcji danej dyscypliny sportu
2) Zespół Organizacji Imprez;
3) Zespół Wychowawczy ;
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4) Zespół Analiz Jakości Kształcenia (Ewaluacji wewnętrznej );
5) Zespół ds. Promocji Placówki.
2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:
1)

Nauczyciele Sekcji Sportowych;

2)

Nauczyciele Działu Organizacji Imprez;

3)

Nauczyciele , wicedyrektor;

4)

Wicedyrektor, nauczyciele wskazani przez dyrektora placówki;

5)

Nauczyciele wskazani przez dyrektora placówki.
3. Zadania zespołów.

1) Zadania Zespołów danych dyscyplin sportowych:
a) opiniowanie przedstawianych programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach
sportu;
b) ewaluacja programów szkolenia po każdym roku szkolnym;
c) opracowanie harmonogramu badań efektywności szkolenia i osiągnięć uczestników;
d) analiza osiąganych efektów szkolenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
e) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych;
f) wymiana doświadczeń pedagogicznych – zajęcia otwarte, pokazowe, omawianie
konspektów zajęć;
g) wewnętrzne doskonalenie;
h) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
i) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
j) organizacja zawodów, imprez sportowych i interdyscyplinarnych;
k) opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych;
l) inne, wynikające z potrzeb placówki lub na wniosek nauczycieli.
2) Zadania Zespołu Organizacji Imprez:
a) opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych ;
b) opracowanie kalendarza zawodów, rozgrywek;
c) dokumentowanie osiągnięć sportowych; popularyzacja tych osiągnięć na terenie
placówki, witrynie internetowej i lokalnej prasie;
d) opiniowanie zgłaszanych programów szkolenia, w tym edukacji zdrowotnej;
e) organizowanie współzawodnictwa międzyszkolnego w gminie /powiecie;
f) propagowanie zdrowego stylu życia wśród nauczycieli i uczestników (gazetki,
pogadanki);
g) wymiana doświadczeń pedagogicznych – zajęcia otwarte, pokazowe, omawianie
scenariuszy zajęć;
h) wewnętrzne doskonalenie;
i) wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych.
j) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
k) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
l) ewaluacja ; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
m) inne wynikające z potrzeb placówki lub na wniosek członków zespołu.
3) Zadania Zespołu Wychowawczego:

str. 18

a) opracowywanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki na cykl edukacyjny na
podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów,
wniosków rodziców i propozycji uczestników, a także analizy sytuacji wychowawczej
w placówce;
b) analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych;
c) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli;
d) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”;
e) analiza sytuacji wychowawczych w sekcji na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia .
Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla nauczycieli;
f) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka,
zdrowe odżywianie, ochronę środowiska;
g) koordynacja działań profilaktycznych;
h) wspieranie działań samorządu uczestników;
i) opracowanie harmonogramu uroczystości, imprez , planu wycieczek;
j) ocena sytuacji wychowawczej w placówce po każdym okresie szkolenia; przygotowanie
raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
k) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza
w relacjach nauczyciel – rodzic;
l) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „ Niebieskiej Karty”;
m) opiniowanie wniosków nauczycieli o skierowanie uczestnika na badania do poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
n) inne, zgodnie z potrzebami placówki lub na wniosek członków zespołu.
4) Zadania Zespołu Analiz :
a) opracowanie planu badań na każdy rok szkolny;
b) dokonywanie jakościowej analizy wyników (sprawdzianów) na podstawie ilościowych
opracowań przez nauczycieli prowadzących zajęcia;
c) przygotowanie narzędzi pomiaru lub opiniowanie opracowanych przez nauczycieli lub
oferowanych przez firmy zewnętrzne na potrzeby prowadzonych diagnoz;
d) analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianów i przygotowanie opracowania
wraz z wnioskami do dalszej pracy;
e) prowadzenie szkoleń z zakresu ewaluacji wyników szkolenia;
f) kierowanie wystąpień do poszczególnych nauczycieli zawierających wskazówki do
wprowadzenia zmian w procesie szkolenia;
g) prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
5) Zespół ds. Promocji :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

promowanie placówki w środowisku lokalnym,
upowszechnianie osiągnięć, sukcesów uczestników i nauczycieli,
przekazywanie rzetelnych i obszernych informacji o placówce,
kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku placówki,
promocja zewnętrzna ,
rozwijanie aktywności placówki na zewnątrz,
prowadzenie: witryny internetowej , kroniki,
eksponowanie osiągnięć placówki,
bogacenie wyposażenia, bazy placówki,
dbałość o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny placówki,
eksponowanie osiągnięć placówki i uczestników w obiektach MOS
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DZIAŁ V
Rozdział 1
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY MOS
§ 25
Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników.
2. MOS w Jeleniej Górze zatrudnia:
1) Pracowników pedagogicznych, którzy prowadzą zajęcia z uczestnikami w
sekcjach oraz organizują imprezy sportowe;
2) Pracowników administracji i obsługi;
3) Pracowników sezonowych
3. Pracownikami pedagogicznymi są:
1) Dyrektor;
2) V-ce dyrektor;
3) Nauczyciele, instruktorzy, trenerzy prowadzący zajęcia w sekcjach;
4) Nauczyciele pracujący w Dziale Organizacji Imprez.
4. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczo – wychowawczych pracowników pedagogicznych z
uczestnikami określają odrębne przepisy.
5. Liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi ustala dyrektor, a zatwierdza organ
prowadzący.
Do obowiązków nauczyciela należy realizowania zapisów zawartych w ustawie o Systemie Oświaty,
obowiązków określonych w zarządzeniach i wytycznych władz oświatowych,
a ponadto:
1) Propagowania zajęć wśród dzieci i młodzieży;
2) Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczestników;
3) Troska o wyposażenie w sprzęt;
4) Współpraca z innymi placówkami;
5) Kontakt ze szkołami;
6) Prowadzenie dokumentacji;
7) Organizowanie imprez zachęcających dzieci i młodzież do udziału w
zajęciach prowadzonych przez MOS;
8) Zapewnienie wysokiej frekwencji na zajęciach.
6. Dyrektor MOS zatrudnia pracowników administracji i obsługi określając im zakres obowiązków.
Pracowników administracji i obsługi obowiązuje Kodeks Pracy.
7. Do obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez
placówkę;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu szkolenia w danej
dyscyplinie sportu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie
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uczniów do aktywnego udziału w zajęciach, formułowania własnych opinii i sądów, kształcenie i
wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
3) dbanie o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
4) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspólnie z uczestnikami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt ;
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń ;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczestników, ich zdolności i zainteresowań, m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału
w konkursach, zawodach sportowych;
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, rozpoznanie możliwości i potrzeb ;
8) indywidualne kontakty z rodzicami uczestników;
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w zajęciach
koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia
organizowanych przez inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją, zgodnie z planem WDN;
10) aktywny udział w życiu placówki: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez MOS,;
11) przestrzeganie dyscypliny pracy:, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w
pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.pa;
12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie
prawidłowych wpisów do dziennika i innych dokumentów, określonych w „Regulaminie
prowadzenia i przechowywania dokumentacji ......” a także potwierdzanie własnoręcznym
podpisem odbyte zajęcia;
13) kierowanie się w swoich działaniach dobrem uczestnika, a także poszanowanie godności
osobistej wychowanka;
14) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczestników i rodziców;
15) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
16) dokonanie wyboru programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i
zapoznanie z nimi uczestników i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania
przez Radę Pedagogiczną;
8. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest
realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczestnikami
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego
stanowiska;
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2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
3) czynności administracyjne dotyczące prowadzonych grup sekcyjnych:
a)prowadzi dziennik zajęć;
b)sporządza zestawienia statystyczne dotyczące sekcji;
c)nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek na konto RR;
d)wykonuje inne czynności administracyjne, zgodnie z zarządzeniami władz placówki,
poleceniami Dyrektora MOS oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 26.
Zadania nauczycieli w zakresie opieki wychowawczej
1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczestnikami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczestnika, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczestników;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole.
2. Nauczyciel realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczestników, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z
rówieśnikami;
6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń
spowodowanych trudnościami w nauce;
7) organizowanie życia codziennego wychowanków w placówce, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania ;
8) realizację planu zajęć ;
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczestników ;
10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
11) wdrażanie uczestników do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
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12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczestników w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, nauczycielami i
rodzicami przyczyn niepowodzeń uczestników w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących
się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem
uczniów na zajęcia, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć, udzielanie
wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć i mają
trudności w uzupełnieniu zaległości;
13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczestnikami — życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich
koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie
placówki, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę, pomieszczeń i terenu MOS, rozwijanie
samorządności i inicjatyw;
14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu
osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie
się udziałem uczestników w życiu MOS, konkursach, zawodach sportowych, ich działalnością
w organizacjach;
15) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.
poprzez organizację, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk;
16) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad wychowanków;
17) tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich
osobowości: stwarzanie warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale
także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami
organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i
charakteru;
18) wdrażanie uczestników do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w placówce i poza nią;
19) współpraca z rodzicami, opiekunami uczestników w sprawach ich zdrowia, organizowanie
opieki i pomocy materialnej uczestnikom;
20) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczestnikom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, występowanie do organów MOS i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
21) wnioskowanie w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy
współpracy z rodzicami własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

§ 27.

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom zajęć:
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1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, nad
którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez MOS.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p poż. , a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczestnikom
biorącym udział w pracach na rzecz placówki i środowiska. Prace mogą być wykonywane po
zaopatrzeniu uczestników w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki
ochrony indywidualnej.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się
w czasie zajęć.
5. Nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych
miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza
zagrożenia dla bezpieczeństwa.
6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczestników do przerw w zajęciach.
7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego w placówce.
8. Nauczyciel organizujący wyjście uczestników poza placówkę lub wycieczkę ma
obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek, obowiązującym w MOS.
9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie
zagrażają bezpieczeństwu uczestników i nauczyciela . Jeżeli sala nie odpowiada warunkom
bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora MOS celem usunięcia usterek.
Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym
miejscu;
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczestników bez żadnej opieki;
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji uczestnika, jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu
pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców uczestnika. Jeśli jest to
nagły wypadek powiadomić Dyrektora MOS;
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczestników w czasie zajęć, korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu;
5) po skończonych zajęciach nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczestników;
6) uczestników chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
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7) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali, zapewnienia
właściwego oświetlenia i temperatury;
8) nauczyciel ustala zasady korzystania z miejsca, w którym odbywają się zajęcia.
10.Nauczyciele są zobowiązani zapoznać uczestników z:
1)
2)
3)
4)

zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 28
1.Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w placówce są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacją ustawy o pracownikach samorządowych.
2.Pracownik zatrudniony w placówce zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków
jest potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony,
jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Placówki,
oświadczenia o stanie majątkowym.
§ 29.
Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny MOS.
§ 30.
Wicedyrektor ds. pedagogicznych
1. Stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, przypadkach uzasadnionych
potrzebami organizacyjnymi placówki, tworzy dyrektor MOS, za zgodą organu prowadzącego.
2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR oraz organu prowadzącego, Dyrektor
powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.
3. Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w § 31 Zakres obowiązków
wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku
utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor .
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§ 31
Zakres obowiązków wicedyrektora ds. pedagogicznych:
1. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie
obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
2) udostępnianie informacji uczestnikom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy
materialnej uczniom;
3) prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i przekazywanie jej do księgowości;
4) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
5) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
6) nadzór nad pracami Zespołów Przedmiotowych;
7) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
8) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla
wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
9)

przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;

10) opracowywanie planu zajęć na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po
wszelkich zamianach organizacyjnych;
11) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
12) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
13) wstępną kontrolę dokumentacji wycieczek;
14) opracowywanie planu imprez i kalendarza placówki;
15) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;
16) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach;
17) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu
zawodowym;
18) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
19) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w placówce
za zgodą Dyrektora MOS i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania
programowego;
20) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego
21) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli programów nauczanego sportu;
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22) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczestników postanowień statutu;
23) dbanie o właściwe wyposażenie placówki w środki dydaktyczne i sprzęt;
24) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
25) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www MOS oraz
systematycznie kontrolowanie jej zawartości;
26) rozstrzyganie sporów między uczestnikami i nauczycielami, w zakresie upoważnienia
dyrektora placówki;
27) współpraca z Radą Pedagogiczną;
28) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
29) współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją i służbami porządkowi
w zakresie pomocy uczestnikom i zapewnieniu ładu i porządku w placówce i na jej terenie;
30) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnętrznych, a w szczególności Regulaminu
Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
31) wykonywanie poleceń Dyrektora MOS.
32) zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych
uprawnień.
§ 32
1. W MOS obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora
związkami zawodowymi działającymi w placówce.

w uzgodnieniu ze

2. Każdy pracownik MOS jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w
Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik potwierdza
własnoręcznym podpisem.
§ 33.
W MOS mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników .
§ 34.
W MOS mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej placówki. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia
i organizacje, wyraża Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

DZIAŁ VI
Rozdział 1
Prawa i obowiązki członków społeczności placówki
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§ 35.
1. Członkiem społeczności MOS staje się każdy, kto został przyjęty do placówki w sposób
określony przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w MOS traci się członkostwo społeczności.
3. Żadne prawa obowiązujące w MOS nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi
prawami człowieka i dziecka.
4. Wszyscy członkowie społeczności są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy,
płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
5. Traktowanie członków.
1) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub
karaniu;
2) Żaden członek społeczności MOS nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego;
3) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności
MOS ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
4) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych;
5) Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w MOS ma obowiązek:
1)
2)
3)
4)

poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie
wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

6) Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub
psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.
6. Wszyscy członkowie społeczności odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w MOS.
7. Uczestnik i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez niego
szkody.
8. Wszyscy uczestnicy naszej placówki mają obowiązek troszczyć się o honor MOS
i kultywować jego tradycje

Rozdział 2
ZASADY UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAJĘCIACH
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§ 36.
Uczestnikami zajęć MOS mogą być dzieci w wieku szkolnym, młodzież ucząca się,
a młodzież po ukończeniu szkoły, za zgodą dyrektora MOS-u.
1. W pracy placówki mogą brać udział uczestnicy stali, okresowi, okazjonalni.
2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOS jest dobrowolne.
3. Zajęcia z uczestnikami w formach stałych odbywają się systematycznie w okresie całego roku
szkolnego. Obecność stałego uczestnika na zajęciach podlega kontroli.
4. Okresowy uczestnik bierze udział w zajęciach przeznaczonych do realizacji określonego
zadnia w oznaczonym czasie.
5. Stały uczestnik zajęć MOS przedkłada deklarację, w której rodzice, opiekunowie wyrażają
zgodę na uczestnictwo w zajęciach, jednocześnie deklarując dowolną kwotę na działalność
placówki.
6. Zadeklarowane środki gromadzona są na koncie Rady Rodziców.
7. Za wzorowe uczestnictwo w pracach MOS przewiduje się nagrody.
8. Za zachowanie nie licujące z postawą uczestnika MOS przewiduje się kary.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczestnika
§ 37.
1. Każdy uczestnik w MOS ma prawo do:
1) opieki zarówno podczas zajęć, jak i podczas ich przerw;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w placówce;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad ;
5) zapoznania się z programem szkolenia;
6) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności;
7) reprezentowania MOS w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze
swoimi możliwościami i umiejętnościami;
8) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez nauczyciela;
9) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego;
10) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
11) korzystania z bazy MOS podczas zajęć pozalekcyjnych według zasad określonych przez
Dyrektora ;
12) wpływania na życie MOS poprzez działalność samorządową;
13) zwracania się do Dyrekcji i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy,
odpowiedzi i wyjaśnień;
14) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15) wypoczynku, przerw świątecznych;
16) do zwolnienia z ćwiczeń na zajęciach;
17) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
18) udziału w imprezach rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych;
19) uczestniczenia w stałych i okazjonalnych formach zajęć;
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20)udziału w zajęciach wg ustalonego planu;
21)korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych (szatnia, wc) oraz sprzętu w postaci
przyborów i przyrządów;
22)korzystania z wiedzy i umiejętności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 38.
1. Każdy uczestnik MOS ma obowiązek:
1)
2)
3)
4)
5)

przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
godnego, kulturalnego zachowania się w placówce i poza nią;
systematycznego przygotowywania się do zajęć;
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora, wicedyrektorów, nauczycieli;
przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) troszczenia się o mienie placówki i jej estetyczny wygląd;
7) punktualnego przychodzenia na zajęcia;
8) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach placówki i sekcji;
9) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego , w tym w szatni;
10) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
11) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych
nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
12) pomagać kolegom , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich
niezależnych;
13) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru;

§39.
Uczestnikom nie wolno:
1. Przebywać w placówce pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o
podobnym działaniu.
2. Wnosić na teren zajęć alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren zajęć przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren zajęć w czasie ich trwania.
5. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
i zgody zainteresowanych.
6. Używać podczas zajęć telefonów komórkowych.
7. Zapraszać obcych osób na zajęcia.

Rozdział 4
Strój sportowy
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§ 40.
1.Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych
oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
2.Strój na zajęcia sportowe to koszulka, spodenki, dres oraz obuwie sportowe z bezpieczną
podeszwą.
3.Podczas uroczystości obowiązuje uczestników strój galowy .

Rozdział 5
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
§ 41.
1. Uczestnik na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi na
zajęcia telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzaczy MP3.
2. MOS nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
3. W czasie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.
1)
2)
3)
4)
5)

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
nawiązywanie połączenia telefonicznego
redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
rejestrowanie materiału audiowizualnego;
odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
transmisja danych.

W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie”
dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczestnik ma obowiązek wyłączyć i schować
aparat telefoniczny.
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie zajęć dodatkowo konieczna jest
zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. W przypadku łamania przez uczestnika regulaminu na zajęciach:
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć;
2) nauczyciel zobowiązuje uczestnika do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do
rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji
i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje
przekazany do „depozytu” znajdującego się u nauczyciela;
4) Informacja o depozycie ( nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia.
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8. Pracownik MOS odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma
obowiązek:
1) wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM.
2) wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie ), w którym powinny być
zawarte następujące dane: nazwisko i imię uczestnika, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu,
nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela;
3) przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.
9. Uczestnik może na podstawie pokwitowania może odebrać aparat po zakończeniu zajęć
edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub wicedyrektorem. W
przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub
inne urządzenie elektroniczne.
10. Odmówienie przez uczestnika oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego
skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku zajęć i upomnieniem dyrektora. W skrajnych
sytuacjach uczestnik może otrzymać naganę dyrektora.
11. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych
pracowników placówki podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie
dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej
sprawy służbowej).
12. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez
nauczycieli i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia.
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Rozdział 6
Nagrody i kary
§ 42.
1. Nagrody
1) Uczestnik MOS może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a) rzetelną pracę na rzecz placówki,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia,
d) dzielność i odwagę.
2) Nagrody przyznaje Dyrektor MOS na wniosek nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz
Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
3) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczestników:
a) pochwała nauczyciela,
b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności,
c) dyplom
d) nagrody rzeczowe,
4) Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu MOS;
5)Uczestnik otrzymuje stypendium za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.
2. Kary
1) Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczestników.
2) Ustala się następujące rodzaje kar:
a) uwaga ustna nauczyciela;
b) upomnienie nauczyciela z wpisem do dziennika zajęć;
c) nagana nauczyciela z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora;
d) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców;
e) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić
z wnioskiem o skreślenia z listy uczestników MOS, gdy ten:
-umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
-dopuszcza się kradzieży,
-wchodzi w kolizje z prawem,
-demoralizuje innych uczniów,
-permanentnie narusza postanowienia statutu.
3) Kara wymierzana jest na wniosek:
a) nauczyciela, dyrektora, innego pracownika placówki,
b) Rady Pedagogicznej,
c) innych osób.
4) Od wymierzonej kary uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go
o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go
o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego
sprawy,
c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu
7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.
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Rozdział 7
Skreślenie z listy uczestników MOS
§ 43.
Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczestników.
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury skreślenia z listy
uczestników.
Decyzję w sprawie skreślenia z listy uczestnika podejmuje dyrektor MOS.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczestników MOS:

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia
dla innych uczestników lub pracowników MOS;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności placówki lub
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia placówki;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności placówki;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu MOS mimo zastosowania wcześniejszych środków
dyscyplinujących;
11) zniesławienie MOS, np. na stronie internetowej;
12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
§ 44.
Procedura postępowania w przypadku skreślenia z listy uczestników zajęć:
1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
2. Dyrektor , po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie
Rady Pedagogicznej .
3. Uczestnik ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą
być nauczyciel, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do
Samorządu Uczniowskiego.
4. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania uczestnika jako członka społeczności. Podczas przedstawiania analizy,
nauczyciel zobowiązany jest zachować obiektywność. Nauczyciel informuje RP o
zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych
karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologicznopedagogicznej itp.
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5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą danej sprawy.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Placówki.
7. Dyrektor informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania
opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania
uchwały Rady Pedagogicznej.
8. Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
9. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników MOS odbierają i podpisują rodzice lub
prawny opiekun.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczestnik ma prawo uczęszczać na
zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.
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DZIAŁ VII
Rozdział 1
Warunki bezpiecznego pobytu uczestników w MOS
§ 45.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi
przejawami patologii społecznej w obiektach MOS, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren
sprawują: pracownik obsługi oraz nauczyciele.
2. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli oraz
pracowników obsługi podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw .
3. Placówka zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych zajęć na terenie MOS oraz poza jego terenem i w trakcie wycieczek:
1) podczas zajęć za bezpieczeństwo uczestników odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku,
mającym miejsce podczas zajęć;
3) podczas zajęć poza terenem placówki pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczestników ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik
wycieczki wraz z opiekunami.
4) W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, boiska:, pracownik
odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin i na początku roku zapoznaje z
nim uczniów.
5) MOS na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
6) Uczestnicy powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do obiektów.
7) Uczestnika może zwolnić nauczyciel danych zajęć – na pisemny wniosek rodziców, w
którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia z zajęć.
8) W przypadku nieobecności nauczyciela, trzeba odwołać zajęcia
9) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik MOS.
10) W razie zaistnienia wypadku, nauczyciel, który jest jego świadkiem, powiadamia
Dyrektora .
11) Nauczyciel powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie zajęć pogotowie
ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców.
12) O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 46.
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Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczestnik który, nie ukończył 18 lat, używa
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące
kroki:
1) Przekazać uzyskaną informację nauczycielowi sekcji.
2) Nauczyciel sekcji informuje o fakcie dyrektora placówki.
3)Nauczyciel sekcji wzywa rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika i przekazuje im
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczestnikiem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje wychowanka do zaniechania negatywnego
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do placówki, a nadal z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
5) W przypadku, gdy placówka wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie uczestnika, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor
powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych
instytucji.
6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez uczestnika, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z
art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor jako przedstawiciel instytucji jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie placówki znajduje się uczestnik
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach nauczyciela sekcji;
2) Odizolowuje ucznia od reszty grupy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej;
4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania uczestnika z zajęć. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania
dziecka, o pozostaniu uczestnika w placówce, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia,
albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu
aktualnego stanu zdrowia uczestnika i w porozumieniu z dyrektorem placówki;
5) Dyrektor zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice będącego pod wpływem
alkoholu - odmawiają przyjścia do placówki, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje
powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia
stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia uczestnika do izby wytrzeźwień, albo
do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia
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(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz
sąd rodzinny, jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat;
6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczestnik (przed ukończeniem 18 lat znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie placówki, to dyrektor ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sąd rodzinny;
3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie placówki substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o
ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja
należy.
2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora, wzywa policję.
3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczestnik posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1) nauczyciel w obecności innej osoby ( dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczestnik przekazał
mu tę substancję, pokazał zawartość torby oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych
przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel
nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki uczestnika - jest
to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora placówki oraz rodziców/opiekunów
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3) w przypadku, gdy uczestnik, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do uczestnika oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
4) jeżeli uczestnik wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w
jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
5. W MOS obowiązują procedury
opisujące zachowania i metody postępowania
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz placówki jako instytucji w sytuacjach
innych niż wymienione w §46. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać.

§ 47.
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczestników.
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1. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy placówki są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
i zdrowie uczestników w czasie ich pobytu w placówce oraz zajęć poza nią, organizowanych
przez MOS.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w placówce realizowane jest
poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczestników na każdych zajęciach, reagowanie na
spóźnienia, ucieczki z zajęć;
2) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia
(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi);
4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczestników stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa ;
5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki;
6) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników.
3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać
pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w dzienniku zajęć i w „zeszycie
wypadków”, znajdującym się w sekretariacie placówki).
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je
przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece placówki.
5. Pomieszczenia MOS, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do
udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczestników w pracach na rzecz placówki i środowiska może mieć miejsce po
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony
indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
§ 48.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach
1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki liczbę opiekunów
oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju
psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece
szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu
zajęć, imprez i wycieczek.
1) Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
2) Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;
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3) Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami
bezpiecznego przebywania nad wodą;
4) Osoby pozostające pod opieką placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie
kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;
5) Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych
i przystosowanych;
6) Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników
i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony placówki;
7) Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy;
8) Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz
posługiwania się wyposażeniem ratunkowym;
9) Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów;
10) Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach
i innych zbiornikach wodnych;
11) Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej zaznajamia się uczestników z
zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią;
12) Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką placówki sprzętu,
którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota,
oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej – jeżeli placówka nie ma możliwości
zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczestników może być tylko nauczyciel , a w
wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy
(kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
4. Opieka nad grupami powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
1) jeden opiekun na 15 uczestników, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych
środków lokomocji,
2) jeden opiekun na 10 uczestników, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej,
3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
5. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych uczestników na piśmie.
6. Wszystkie wycieczki i imprezy poza placówką wymagają wypełnienia karty wycieczki
przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora .
7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem
inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia
przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej,
organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu
kierowników wycieczek szkolnych.
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8. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie
o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba
pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
8. Organizator zajęć z grupą poza stałym miejscem zajęć wpisuje wyjście do dziennika
zajęć.
§ 49.
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia wprowadza dyrektor zarządzeniem i
zapoznaje z nimi wszystkich pracowników oraz rodziców uczestników poprzez wywieszenie ich
na stronie www .
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DZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 50.
1.Placówka używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów placówki, jak też wynikające z celów i
zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
3. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez placówkę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
§ 51
1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
1) dyrektora placówki jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) rady rodziców;
4) organu prowadzącego placówkę;
5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
2.

Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu .
§ 52

Dyrektor placówki ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie
ujętych w statucie.

Niniejszy znowelizowany statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportu zatwierdzono na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej w dniu 27.11.2017r.
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