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STATUT GDAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ 

Uchwała Nr 3/05/06 

Rady Pedagogicznej Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie 

nowelizacji Statutu Ośrodka. 

 

Rada Pedagogiczna Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 

7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 52, 

poz.466) oraz w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 

pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach, oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 

rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 467) uchwaliła Statut 

Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej i nadała mu jednolity tekst. 

STATUT GDAŃSKIEGO OŚRODKA KLUTURY FIZYCZNEJ 

Statut opracowano na podstawie: 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dz. U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845 z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późniejszymi 

zmianami). 

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

szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokościach i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych 

placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 466) 

I. NAZWA I SIEDZIBA PLACÓWKI 

§1 

1. Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, zwany dalej Ośrodkiem jest publiczną placówką 

oświatowo - wychowawczą. 

2. Siedziba ośrodka mieści się w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 244. 

3. Ośrodek obejmuje swoją działalnością Powiat Grodzki – Miasto Gdańsk. 

4. Ustalona nazwa używana jest przez Ośrodek w pełnym brzmieniu. 

5. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Gdańska. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

7. Gdański Ośrodek używa pieczęci  urzędowej przy wystawianiu aktu nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA 



§2 

Gdański Ośrodek Kultury fizycznej zapewnia swoim wychowankom możliwość pełnego rozwoju 

umysłowego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach 

poszanowania ich wolności i godności osobistej. 

Nadrzędnym celem Ośrodka jest zapewnieni jak największej grupie dzieci i młodzieży gdańskich szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych warunków do czynnego i systematycznego 

uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa 

wobec tej kultury. 

Ośrodek realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, sportowe, 

rekreacyjne i prozdrowotne. 

§3 

1.W szczególności do zadań Ośrodka należy: 

1. Wypracowanie najbardziej pożądanych forma pracy pozaszkolnej z wychowankami Ośrodka 

w zakresie ich wszechstronnego rozwoju psychofizycznego. 

2. Udzielenie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach porozumienia w 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznymi. 

3. Wypracowywanie form organizacyjnych: integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i umysłową z uwzględnieniem ich potrzeb i 

możliwości Ośrodka. 

4. Realizacja profilaktycznych programów wychowawczych i opiekuńczych wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.  

5. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków w czasie pobytu w Ośrodku oraz 

podczas zajęć poza Ośrodkiem. 

6. Udostępnianie uczestnikom zajęć obiektów i urządzeń sportowych na zajęcia wynikające z 

planu pracy Ośrodka. 

7. Współpraca z rodzicami i wspieranie ich w wychowaniu dzieci poprzez popularyzację 

odpowiednich wzorców oraz upowszechnianie zasad „fair play”. 

8. Współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu 

zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki i krajoznawstwa. 

9. Organizowanie czynnego wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu 

zamieszkania oraz możliwości organizowania obozów sportowych, szkolno – 

wypoczynkowych dla wychowanków Ośrodka. 

10. Podejmowanie współpracy, w miarę możliwości organizacyjnych Ośrodka, w zakresie 

wymiany dziecięcych i młodzieżowych grup turystycznych, zespołów sportowych z kraju i 

zagranicy.  

2. Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w ramach porozumienia z 

Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi. 

 

§ 4 

Zadania te są realizowane w działaniach: 

1. Sport. 

2. Rekreacja i turystyka. 



3. Rehabilitacja. 

§ 5 

W zakresie sportu Ośrodek: 

1. Prowadzi zajęcia i szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych w ramach sekcji Ośrodka. 

2. Program sportowy danej sekcji uwzględnia wszystkie poziomy szkolenie tj. szkolenie 

podstawowe, ukierunkowane i specjalistyczne. 

3. Organizuje powszechnie dostępny system międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego: 

a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

b) Gimnazjada, 

c) Licealiada. 

4. Organizuje imprezy sportowe, sportowo – rekreacyjne wynikające z plany pracy Ośrodka. 

5. Współpracuje w szkoleniu sportowym i organizacji zawodów, imprez sportowych i sportowo 

– rekreacyjnych z klubami sportowymi w tym Uczniowskimi Klubami Sportowymi, z 

Okręgowymi Związkami Sportowymi i innymi organizacjami kultury fizycznej. 

§ 6 

W zakresie rekreacji i turystyki: 

1. Organizuje różnorodne zajęcia rekreacji ruchowej służące podnoszeniu ogólnej sprawności 

fizycznej. 

2. Organizuje ogólnodostępne imprezy rekreacyjne i rekreacyjno – sportowe. 

3. Kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju i innych kultur. 

4. Rozwija i kształtuje nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zamiłowanie do 

krajoznawstwa i uprawiania turystyki. 

5. Współpracuje z jednostkami samorządowymi i organizacjami społecznymi, zajmującymi się 

rekreacją i turystyką w kraju i poza jego granicami.  

§ 7 

W zakresie rehabilitacji Ośrodek: 

1. Organizuje zajęcia korekcyjne (gimnastyka korekcyjna, pływanie korekcyjne) w zakresie, w 

którym szkoły nie mają możliwości realizacji.  

2. Prowadzi instruktaże dla wychowanków, rodziców i nauczycieli gimnastyki korekcyjnej oraz 

poradnictwo w zakresie wad postawy. 

3. Opracowuje materiały dydaktyczno-szkoleniowe dla wychowanków, rodziców i nauczycieli 

oraz opracowuje kierunki i formy badań kontrolnych. 

4. Prowadzi działania profilaktyczne za szczególnym uwzględnieniem oświaty zdrowotnej i 

promocji zdrowia. 

5. Współpracuje z innymi placówkami służby zdrowia , samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi i innymi instytucjami w działaniach profilaktycznych oraz prozdrowotnych. 

 

§ 8 



Statutowe cele i zadania Ośrodka w tym cele i zadania zawarte w programie wychowawczym i 

profilaktyki na dany rok szkolny, realizują wszyscy pracownicy Ośrodka w ramach swoich obowiązków 

służbowych. 

III. ORGANY OŚRODKA 

§ 9 

Organami Ośrodka są: 

1. Dyrektor. 

2. Rada pedagogiczna. 

3. Samorząd Wychowanków. 

4. Rada Rodziców. 

§ 10 

Dyrektor kieruje pracą Ośrodka, a do jego zakresu uprawnień i obowiązków należy: 

1. Planowanie, organizowani i koordynowanie bieżącej działalności dydaktyczno-wychowawczej 

Ośrodka. 

2. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków do pełnego i 

harmonijnego rozwoju umysłowego i fizycznego. 

3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

4. Realizowanie uchwały Pedagogicznej i wniosków Samorządu Wychowanków w ramach ich 

kompetencji. 

5. Wstrzymanie wykonywania uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa 

oraz zawiadomienie organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o 

wstrzymaniu uchwały. 

6. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka oraz 

dysponowanie środkami określonymi w planach finansowych Ośrodka. 

7. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

8. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz. 

9. Utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami, Poradniami  Psychologiczno- Pedagogicznymi  i 

rodzicami wychowanków. 

10. Realizowanie decyzji o skreślaniu z listy wychowanków. 

§ 11 

Dyrektor Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

Ośrodka. 

§ 12 

Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli, trenerów, 

instruktorów i innych pracowników i w związku z tym: 

1. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli, trenerów, instruktorów i innych pracowników. 

2. Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. 

3. Występuje z wnioskiem o odznaczenia i nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 13 



Rada Pedagogiczna: 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, działającym w oparciu o przepisy ustawy o 

systemie oświaty i Regulamin Rady Pedagogicznej. 

2. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele, trenerzy i instruktorzy zatrudnieni w 

Ośrodku. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym pozostali 

pracownicy Ośrodka lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem, w połowie i po 

zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania Rady mogą być organizowane: 

a) z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

b) na wniosek organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

§ 14 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1. Uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

2. Zatwierdzanie rocznych planów pracy Ośrodka. 

3. Podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku. 

4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków. 

§ 15 

Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1. Projekt organizacyjny Ośrodka, w tym tygodniowy plan zajęć. 

2. Projekt planu finansowego Ośrodka. 

3. Propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień. 

5. Pracę Dyrektora Ośrodka przy dokonywaniu ocen jego pracy. 

§ 16 

Rada Pedagogiczna uchwala Statut Ośrodka oraz jego zmiany. 

§ 17 

Rada Pedagogiczna może wstąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia Ośrodka. 

§ 18 

Rada Pedagogiczna może wstępować w wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 

Dyrektora lub do Dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Ośrodku. 

§ 19 



Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

§ 20 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

§ 21 

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na jej 

posiedzeniach, jeżeli takie ujawnienie mogłoby naruszyć dobro osobiste wychowanków, rodziców, a 

także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka. 

§ 22 

Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka. 

§ 23 

1. Zasady wybierania i działanie organów Samorządu Wychowanków określa regulamin 

uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka. 

3. Organy Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.  

§ 24 

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

wychowanków takich jak: 

1. Prawo do zapoznania się z programem zajęć  z jego treścią, celem i stawianymi wymogami. 

2. Prawo do organizowania życia Ośrodka umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem fizycznym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 

3. Prawo do redagowani i wydawania informatora o działalności Ośrodka. 

4. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem Ośrodka. 

5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Wychowanków. 

§ 25 

1. W Ośrodku może być powołana Rada Ośrodka zgodnie, z str. 51 Ustawy o systemie oświaty. 

2. Kompetencje Rady Ośrodka określa art.50 powyższej Ustawy. 

§ 26 

1. W Ośrodku jest powołana Rada Rodziców, zgodnie z art.53 Ustawy o systemie oświaty. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Ośrodka. 

§ 27 

Dyrektor Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub 

inne stanowiska kierownicze.  

 



§ 28 

1. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołanie z niego dokonuje Dyrektor Ośrodka po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

2. Osoba, której powierzono stanowisko wicedyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym 

podziałem kompetencji. 

3. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed Dyrektorem Ośrodka i organem prowadzącym. 

§ 29 

Każdy z organów Ośrodka ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich statutowych kompetencji. 

§ 30 

Statutowym obowiązkiem każdego organu jest zapobieganie powstaniu sytuacji konfliktowych 

między wychowankami poprzez wzajemne podmiotowe traktowanie każdego z nich. 

§ 31 

1. Organy Ośrodka mają obowiązek wzajemnego, bieżącego informowania się o swoich pracach 

w ramach planowych i pozaplanowych spotkań, obrad i rozmów. 

2. Ewentualne spory i konflikty pomiędzy organami Ośrodka powinny być rozwiązywane 

poprzez negocjacje dwu- lub wieloosobowe między organami lub ich przedstawicielami. 

3. Spory między organami Ośrodka rozstrzyga Dyrektor. 

4. Każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego według 

obowiązującej procedury. 

5. Spory między Dyrektorem i pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący Ośrodek. 

IV. ORGANIZACJA OŚRODKA 

§ 32 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest stała forma zajęć (grupa ćwiczebna, grupa 

szkoleniowa, grupa warsztatowa, sekcje, zespól i inne), ujęta w stałym tygodniowym planie 

zajęć Ośrodka. 

2. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 10 uczniów. 

3. Wymiar stałych form zajęć wynosi 2-8 godzin tygodniowo i jest zależny od rodzaju zajęć. 

4. Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut. 

5. W grupach korekcyjnych liczebność uzależniona jest od rodzaju wady postawy nie może być 

mniejsza niż 6 ćwiczących w grupie. 

6. Zajęcia na pływalni ( nauka pływania , pływanie korekcyjne) mogą być prowadzone w 

wymiarze jednej godziny tygodniowo. 

§ 33 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest stała forma zajęć (grupa ćwiczebna, grupa 

szkoleniowa, sekcja, zespół i inne), ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć Ośrodka. 

2. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków. 

3. Wymiar stałych forma zajęć wynosi 2 – 4 godziny tygodniowo i jest zależy od rodzaju zajęć. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na 

zwiększenie godzin w wymiarze 6 – 8 godz. 

5. Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut. 



6. W grupach korekcyjnych liczebność uzależniona jest od rodzaju wady postawy i nie może być 

mniejsza niż 6 ćwiczących w grupie. 

7. Zajęcia na pływalni (nauka pływania, pływanie korekcyjne) mogą być prowadzone w 

wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

§ 34 

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka 

opracowany przez Dyrektora najpóźniej 30 kwietnia każdego roku. 

2. W arkuszu organizacji Ośrodka określa się w szczególności: liczbę pracowników Ośrodka, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

3. Arkusz organizacji Ośrodka, na każdy rok, zatwierdza organ prowadzący placówkę. 

4. Placówka opracowuje własne programy i plany pracy. 

§ 35 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany posiadać program dydaktyczny oraz zaplanować rozkład 

materiału realizowanego na prowadzonych zajęciach dla poszczególnych grup, sekcji, kół. 

2. Częścią składową programu wychowawczego i profilaktyki ośrodka na dany rok szkolny są 

plany pracy nauczycieli. 

§ 36 

1. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego od 1 września do 31 sierpnia – 

Ośrodek jest placówką nieferyjną. 

2. Godziny pracy Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i 

organem prowadzącym. 

3. Godziny powinny być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie 

roku szkolnego. 

4. Zajęcia w formach stałych, prowadzone są w dni robocze i soboty z zachowaniem 

pięciodniowego tygodnia pracy dla pracowników Ośrodka 

5. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych powinny być prowadzone również w dni 

ustawowo wolne od pracy. 

§ 37 

1. Ponadto Ośrodek posiada dzielnicowe obiekty sportowe: 

a) salę gimnastyczną z zapleczom sanitarno – higienicznym, 

b) boisko sportowe z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi, 

c)  pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 

2. Ośrodek może realizować zadania także poza swoją siedzibą oraz dzielnicowymi obiektami 

sportowymi. 

3. Za bezpieczeństwo zajęć prowadzonych poza Ośrodkiem (w szkołach, na pływalniach, na 

obiektach wynajmowanych i w czasie imprez) odpowiada prowadzący zajęcia. 

§ 38 

Ośrodek zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higieniczne warunki w czasie zajęci oraz 

zapewnia ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawieniami 

patologii społecznej przez: 



1. Skuteczne reagowanie wszystkich pracowników na przejawy przemocy, uzależnień i 

demoralizacji występujących na zajęciach oraz na teranie Ośrodka. 

2. Zapewnienie stałej opieki wychowankom w czasie trwania zajęć. 

3. Pisemne wyrażenie zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach. 

§ 39 

1. Dla potrzeb realizacji zadań Ośrodka, Dyrektor powołuje zespoły nauczycieli, określa 

strukturę zespołu, cele i zadania. 

2. Pracą zespołu kieruje lider zespołu. 

3. Obowiązki i kompetencje lidera zespołu określa Dyrektor Ośrodka. 

§ 40 

Ośrodek ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z klubami sportowymi, 

UKS-mi, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, innymi placówkami 

oświatowo – wychowawczymi, Szkolnym Związkiem Sportowym, związkami sportowymi, 

Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, zakładami pracy i innymi organizacjami i 

stowarzyszeniami. 

§ 41 

Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy Dyrektorem Ośrodka a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OŚRODKA 

§ 42 

Ośrodek zatrudnia nauczycieli, trenerów i instruktorów oraz pracowników administracji i obsługi. 

§ 43 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków. 

§ 44 

Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania, profilaktyki i opieki powierzonych mu 

sekcjach i zespołach a w szczególności: 

1. Prowadzi nabór i przeprowadza selekcję do swoich grup ćwiczebnych . 

2. Prowadzi systematyczne zajęcia programowe, przestrzega czasu pracy według ustalonego 

harmonogramu. 

3. Stosuje indywidualizację zajęć z dziećmi i młodzieżą. 

4. Bezstronnie, obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich wychowanków.  

5. Tworzy warunki do ich rozwoju i współżycia w zespole, rodzinie i społeczeństwie. 

6. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń. 

7. Podejmuje działanie umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole wychowanków oraz 

pomiędzy nimi a innymi wychowankami Ośrodka. 

8. Ustanawia własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 

9. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich 

wychowanków.  



10. Uczestnicy ze swoimi wychowankami w zawodach sportowych. 

11. Współpracuje z rodzicami i opiekunami wychowanków, informuje ich o wynikach oraz 

problemach w zakresie kształcenia i wychowania, a także włącza rodziców w sprawy 

programowe i organizacyjne swojej grupy. 

12. Odpowiada służbowo prze Dyrektorem Ośrodka za poziom wyników dydaktyczno – 

wychowawczych w swoim zespole. 

13. Prowadzi dziennik zajęć, opracowuje roczne plany pracy. 

14. Rzetelnie i terminowo wypełnia zadania przydzielone prze Dyrektora Ośrodka. 

15. Decyduje w sprawie treści programu, doboru metod, form organizacyjnych, środków 

dydaktycznych prowadzonej przez siebie grupy, koła, sekcji, zespołu. 

16. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego 

wzbogacenie i modernizację do Dyrektora Ośrodka. 

17. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Ośrodku i 

przez instytucje wspomagające placówkę. 

§ 45 

Nauczyciel Ośrodka odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków w czasie pobytu w 

Ośrodku, a także w czasie innych zajęć, imprezy oraz wycieczek organizowanych przez Ośrodek a w 

szczególności: 

1. Odpowiada za tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem 

wychowanków na zajęciach. 

2. Odpowiada za nieprzestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku lub innego 

wymagającego określonego postępowania (np. pożaru, ewakuacji itp.) 

3. Odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń, środków dydaktycznych mu 

przydzielonych. 

§ 46 

Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o Regulamin Pracy oraz zakres 

czynności i obowiązków ustalonych przez Dyrektora Ośrodka. 

§ 47 

1. W Ośrodku mogą być zatrudnieni wolontariusze. 

2. Zatrudnienie wolontariuszy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

VI. WYCHOWANKOWIE OŚRODKA 

§ 48 

1. Wychowankami Ośrodka są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne. 

§ 49 

Wychowankowie Ośrodka dzielą się na uczestników stałych, okresowych i okazjonalnych: 

1. Uczestnik stały – bierze udział z zajęciach w okresie roku szkolnego. 

2. Uczestnik okresowy – uczestniczy w zajęciach zorganizowanych dla określonego celu i w 

określonym czasie. 



3. Uczestnik okazjonalny – korzysta z usług Ośrodka w ramach imprez organizowanych po 

ogłoszeniu. 

§ 50 

1. Rekrutacja uczestników zajęć odbywa się do końca września danego roku.  

2. Uzupełniający nabór może trwać przez cały rok i jest uzależniony od wolnych miejsc w grupie. 

§ 51 

zasady naboru wychowanków oraz uczestnictwa w zajęciach stałych, okresowych okazjonalnych 

określa Regulamin Ośrodka. 

§ 52 

Wychowanek Ośrodka ma prawo do:  

1. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów. 

2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przez wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności osobistej. 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych wychowanków. 

6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny bieżącej i cyklicznej oraz kontroli postępów. 

7. Pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań.  

8. Uczestniczenia w zawodach, turniejach i innych imprezach organizowanych przez Ośrodek. 

9. Korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć. 

10. Wpływania na życie placówki przez działalność samorządową. 

§ 53 

Wychowanej ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka, a także: 

1. Systematycznie, zdyscyplinowanie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu Ośrodka. 

2. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników, w tym: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 

d) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka. 

3. Dbać o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój: 

a) powstrzymywać się od nałogów (palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania 

narkotyków i innych środków odurzających), 

b) poddawać się okresowym badaniom lekarskim, 

c) przestrzegać zasad i przepisów BHP w czasie zajęć i w czasie przerw między nimi, 

d) dbać o schludny wygląd i czystość. 

4. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku w tym: 

a) dbać o sprzęt i pomoce, 

b) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody, 



c) porządkować miejsce swojej pracy. 

5. Współtworzyć autorytet Ośrodka, dbać o jego honor i tradycję. 

6. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz 

ustaleniom samorządu wychowanków. 

§ 54 

Wobec wychowanków Ośrodka mogą być stosowane nagrody i kary. 

§ 55 

Nagrody i wyróżnienia stosowane są według następujących zasad: 

1. Wyróżnia się wychowanków pochwałami na wniosek nauczycieli za osiągnięcie przez nich 

znaczących sukcesów w poszczególnych dyscyplinach, w kołach zainteresowań, w sporcie i 

pracach na rzecz grupy, Ośrodka i środowiska. 

2. Nagradza się wychowanków, którzy wyróżnili się swoją pracą w danym roku szkolnym i 

swoimi sukcesami przyczynili się do rozsławienia Ośrodka. 

§ 56 

W Ośrodku stosowane są następujące rodzaje nagród i wyróżnień: 

1. Pochwała nauczyciela. 

2. Pochwała dyrektora wobec grupy. 

3. Nagroda książkowa lub rzeczowa. 

4. List gratulacyjny do rodziców. 

5. List gratulacyjny do dyrektora szkoły. 

§ 57 

Wobec wychowanków nie przestrzegających postanowień Statutu Ośrodka stosuje się następujące 

rodzaje kar: 

1. Upomnienie nauczyciela. 

2. Upomnienie lub nagana Dyrektora. 

3. Zawieszenie praw wychowanka do udziału w zajęciach. 

4. Zawieszenie praw wychowanka do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz. 

5. Skreślenie z listy wychowanków. 

§ 58 

Decyzję o wymiarze kary wymienionej w § 55 podejmuje odpowiednio: 

1. Nauczyciel – pkt 1 i 2 

2. Dyrektor – pkt 3 i 4 

3. Rada Pedagogiczna pkt 5. 

§ 59 

Wymierzenie kary uzależnione jest od stopnia naruszenia określonych przepisów prawa i obliguje 

ukaranych do: 

1. Podporządkowania się decyzji wymierzającego karę. 

2. Naprawienia krzywdy moralnej lub materialnej osobom pokrzywdzonym. 

3. Doprowadzenia zniszczonego pomieszczenia do oczekiwanego stanu. 



4. Wymiany lub naprawy uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu. 

§ 60 

Każdorazowo powiadamia się rodziców lub opiekunów wychowanka o zaistniałych zdarzeniach i w 

zależności od sytuacji zawiesza się wychowanka w czynnościach do czasu przybycia rodziców lub 

opiekunów do Ośrodka na rozmowę z nauczycielem lub Dyrektorem. 

§ 61 

1. Skreślenie z listy wychowanków następuje po wykorzystaniu wszystkich możliwości 

oddziaływania wychowawczego wobec wychowanka łamiącego postanowienia Statutu 

Ośrodka, lub w przypadku dłużej szkodliwości społecznej czynu po jednorazowym 

wykroczeniu. 

2. W przypadku skreślenia z listy wychowanków, wychowanek ma prawo odwołać się do organu 

nadzorującego poprzez Dyrektora Ośrodka. 

§ 62 

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą wychowanka. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 63 

 Ośrodek prowadzi dokumentację oraz gospodarkę finansową i materiałową zgodną z przepisami 

dotyczącymi placówek oświatowo – wychowawczych.  

§ 64 

Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał. 

§ 65 

Ośrodek może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze zlecone przez organ prowadzący. 

§ 66 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyzję podejmuje Dyrektor Ośrodka w 

porozumieniu z organem prowadzącym. 

§ 67 

Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 lutego 2006 roku.  
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