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PREAMBUŁA 

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku w swoich działaniach kieruje się duchem i 
zasadami prawnymi zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 
Konwencji Praw Dziecka. Kształcenie i wychowanie uczestników zajęć ma służyć rozwijaniu 
poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata. Ośrodek zapewnia 
każdemu uczestnikowi zajęć warunki niezbędne do jego rozwoju i przygotowuje do wypełniania 
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności i wolności. W swoich 
działaniach ośrodek za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. 

ROZDZIAŁ I  
 

 Postanowienia  Ogólne 

Art. 1  

Podstawę prawną działalności Powiatowego Ośrodka Spotu Młodzieżowego w Pucku stanowi ustawa 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, oraz wydane do niej przepisy wykonawcze oraz 
niniejszy Statut. 

Art. 2 

Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku, 
2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w   

Pucku, 
3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Wychowanków – należy   

przez  to rozumieć organy działające w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w   
Pucku,  

4.  Uczestnikach zajęć i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków biorących udział w 
zajęciach Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku  oraz ich rodziców lub 
prawnych opiekunów,  

5.  Trenerzy-instruktorzy – należy przez to rozumieć nauczycieli, którym  powierzono jedną z 
sekcji lub koło w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku,     

6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Pucku,  
7. Organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  

Art. 3 

1.Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku zwany dalej jako Ośrodek jest publiczną 
placówką oświatowo-wychowawczą.  
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2.Siedziba Ośrodka mieści się w Pucku przy ul. Morskiego Dywizjonu  
Lotniczego nr 18.  
3.Ośrodek obejmuje swoją działalnością Powiat Pucki.  
4.Ustalona nazwa używana jest przez Ośrodek w pełnym brzmieniu.  
5.Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Pucku.  
6.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  

Art.4 

1. Ośrodek  używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną ze środków budżetu Starostwa Powiatowego 

w Pucku. 
4. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
5. Ośrodek prowadzi księgowość, w tym rachunek dochodów jednostek budżetowych. 

ROZDZIAŁ II  

 Cele  i  Zadania POSM 

Art. 5 
 
Celem Ośrodka jest przygotowanie uczestników zajęć programowych do współżycia społecznego, 
kształtowanie prawidłowych cech osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień szczególnie w 
zakresie sportu, rekreacji i turystyki, oraz korygowanie i wyrównywanie wad postawy ciała u dzieci. 
  
Cele i zadania wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczo- 
profilaktyczny zawierający zadania związane z kreowaniem zdrowego stylu życia, wprowadzaniem 
uczestników zajęć w reguły i organizację życia ośrodka, zapobieganiem zachowaniom agresywnym, 
profilaktyką uzależnień oraz szeroko rozumianą edukacją niezbędną do wyrobienia właściwych 
postaw i zachowań. Nadrzędnym celem Ośrodka jest kształcenie i wychowanie. 

Art. 6 

l.Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku zapewnia uczniom Szkół  podstawowych,  
ponadpodstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego  niezbędne warunki do 
rozwoju fizycznego i umysłowego.  
2.Ośrodek zapewnia szerokim kręgom dzieci i młodzieży warunki do czynnego                                       
i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej.  
3.Ośrodek stwarza warunki do rozwoju oraz stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia 
sportowego dzieci i  młodzieży szczególnie uzdolnionej w wybranym kierunku.  
4.Ośrodek rozwija i kształtuje nawyki czynnego wypoczynku oraz zamiłowanie                                  
do krajoznawstwa i turystyki. 
5.Ośrodek może również prowadzić zajęcia dla osób nie będących uczniami szkół.  

Art. 7 
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 W Ośrodku organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca na:  
1. Diagnozowaniu środowiska oraz potrzeb uczestnika zajęć;  
2. Współpracy trenerów-instruktorów z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny; 
3. Opracowaniu i wdrażaniu przez zespoły trenerów-instruktorów indywidualnych programów 

edukacyjno – terapeutycznych dla uczestników zajęć o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
4. Wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczestników zajęć 

oraz  rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  
5. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu: 

wychowawczo- profilaktycznego Ośrodka. 

Art. 8  

W szczególności do zadań Ośrodka należy:                                                                                                           
1. Prowadzenie zajęć i szkolenie w poszczególnych dyscyplinach sportu w ramach sekcji POSM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.Udostępnianie dzieciom i młodzieży szkolnej urządzeń i sprzętu sportowego na zajęcia 
wynikające z planu pracy Ośrodka;  
3.Organizacja masowych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych wynikających z planu 
pracy POSM;  
4.Współudział w organizacji zawodów sportowych w ramach kalendarza imprez samorządu 
terytorialnego i innych ogniw sportu szkolnego;  
5.Wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z uczestnikami zajęć                      
w zakresie ich wszechstronnego rozwoju psychofizycznego; 
6.Prowadzenie instruktaży dla rodziców i dzieci korzystających z usług Ośrodka;  
7.Organizacja obozów sportowych i obozów szkolno - wypoczynkowych dla uczestników zajęć 
Ośrodka;   
8.Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością, odpowiednio                              
do ich potrzeb oraz możliwości Ośrodka; 
9.Prowadzenie szkoleń młodzieżowych organizatorów sportu, sędziów i pomocników 
instruktorów. 

Art. 9 

Ośrodek realizuje zadania wychowawcze, profilaktyki i opieki w szczególności:  
1. W swej pracy wychowawczej trenerzy-instruktorzy wspierają rodziców w realizacji ich zadań 

wychowawczych tak, aby umożliwiać wychowankom przejmowanie odpowiedzialności za 
własne życie i rozwój osobowy;  

2. Ośrodek uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowuje  
do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie; 

3. Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 
4. Kształtuje postawy patriotyczne (również w wymiarze lokalnym); 
5. Rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych;  
6. Szanuje indywidualność uczestników zajęć oraz ich prawo do własnej oceny rzeczywistości w 

ramach przyjętych norm postępowania; 
7. Upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez zapewnienie odpowiednich 

warunków treningu, kształtowanie wśród uczestników zajęć odpowiedzialności za zdrowie, 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukację prozdrowotną;  

8. Sprzyja zachowaniom proekologicznym; 
9. Wdraża do dyscypliny i punktualności, wpaja zasady kultury życia codziennego;  
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10. Umożliwia uczestnikom zajęć podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 
religijnej;  

11. Kształci i rozwija umiejętność bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;  
12. Uczy poszanowania symboli narodowych, tradycji własnego narodu, jego kultury, literatury i 

języka przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 
13. Trenerzy-instruktorzy tworzą w Ośrodku środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu 

rozwojowi osobowemu wychowanków ( w wymiarze fizycznym – w tym zdrowotnym, 
psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu; 

14. Trenerzy-instruktorzy w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie z którym uczestnik 
zajęć dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, 
umiejący żyć z  innymi i dla innych; 

15. Dyrektor, trenerzy-instruktorzy i pracownicy placówki są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i 
zdrowie uczestników zajęć w czasie ich pobytu w ośrodku oraz podczas zajęć poza 
ośrodkiem; 

16. Bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć jest jednym z najważniejszych zadań 
realizowanych w zakresie jej funkcji opiekuńczej.  

Art.10 

1. Ośrodek zapewnia opiekę nad uczestnikami zajęć odpowiednio do ich potrzeb oraz 
posiadanych możliwości.  

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na: 
a.  omawianiu zasad i respektowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny i  

 ochrony zdrowia,  
b. sprawowaniu opieki nad uczestnikami podczas zajęć treningowych przez trenerów-

instruktorów prowadzących te zajęcia,  
c. sprawowaniu opieki w czasie przerw, przed i po treningach 
d. sprawowaniu opieki nad uczestnikami zajęć podczas wycieczek, meczów, turniejów, 

obozów sportowych itp. poza terenem Ośrodka, (za zgodą Dyrektora organizatorzy 
mogą korzystać z pomocy innych trenerów lub rodziców), 

Art. 11 

Na terenie Ośrodka oraz zajęciach wynikających z planu, obowiązuje całkowity zakaz nagrywania 
obrazu i dźwięku przez uczestników zajęć i osoby dorosłe, bez wiedzy i zgody Dyrektora. Wyjątek 
stanowią sytuacje, takie jak: nagranie służące do potrzeb treningowych,  potrzebne do audycji, 
widowiska, przedstawienia szkolnego, zajęć otwartych. Zgodę na nagrywanie wydaje Dyrektor. 

Art. 12  

Statutowe cele i zadania Ośrodka w tym cele i zadania zawarte w programie wychowawczo- 
profilaktycznym, realizują wszyscy pracownicy Ośrodka w ramach swoich służbowych obowiązków 
wraz z uczestnikami zajęć i pozostałymi organami placówki.  
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ROZDZIAŁ III  

  Organy  Powiatowego Ośrodka Sportu  
Młodzieżowego w Pucku 

Art. 13  

Organami ośrodka są:                                                                                                                                                                       
      1) dyrektor;  

2)  rada pedagogiczna;  
3)  samorząd wychowanków;  
4)  rada rodziców. 

Art. 14 

DYREKTOR 

Dyrektor kieruje pracą Ośrodka, a do jego zakresu uprawnień i obowiązków należy:  
1)Planowanie, organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności dydaktyczno                               
- wychowawczej;  
2)Zarządza mieniem Ośrodka w zakresie posiadanych pełnomocnictw; 
3)Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz; 
4)Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;  
5)Ustalanie zakresu obowiązków trenerów-instruktorów oraz pracowników niepedagogicznych; 
6)Sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć i stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego;  
7)Realizowanie uchwał rady pedagogicznej i wniosków innych organów Ośrodka w ramach                          
ich kompetencji; 
8)Dysponowanie środkami określonymi w planach finansowych Ośrodka; 
9)Organizowanie administracji finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka; 
10)Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych;  
11)Realizowanie decyzji o skreślaniu z listy uczestników zajęć; 
12)Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka; 
13)Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczestników zajęć; 
14)Zapewnianie pomocy trenerom-instruktorom w realizacji ich zadań i doskonaleniu  
      zawodowym;  
15)Przygotowanie projektu planu pracy Ośrodka; 
16)Opracowanie arkusza organizacyjnego Ośrodka; 
17)Opracowanie projektu planu finansowego Ośrodka; 
18) Realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami  
      zgodnie z przepisami regulującymi zasady gospodarki finansowej;  
19)Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą Ośrodka;  
20)Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i innych druków;  
21)Organizowanie wyposażenia Ośrodka w środki dydaktyczne i sprzęt sportowy; 
22)Organizowanie przeglądów technicznych obiektów Ośrodka oraz prac konserwacyjno –  
      remontowych;  
23)Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Ośrodka; 
24)Prawidłowe gospodarowanie mieniem Ośrodka i zabezpieczenie go; 
25)Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim uczestnikom 
zajęć oraz pracownikom Ośrodka; 
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26)Egzekwowanie przestrzegania przez uczestników zajęć i pracowników ustalonego porządku 
oraz dbałości o czystość i estetykę Ośrodka; 
27)Stwarzanie warunków do działania w Ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym; 
28)Dyrektor zapewnia na bieżąco przepływ informacji między organami Ośrodka. 

Art. 15  

Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim trenerów-instruktorów i 
innych pracowników i w związku z tym:  

1)Zatrudnia i zwalnia trenerów-instruktorów i innych pracowników;  
2)Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe;  
3)Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla trenerów-instruktorów oraz pozostałych pracowników. 

.  

Art. 16 

RADA  PEDAGOGICZNA 

1.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy trenerzy-instruktorzy zatrudnieni w Ośrodku.  
2.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.  
3.Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 
zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.  
4.Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Ośrodek lub co najmniej 1/3 członków 
rady pedagogicznej.  
5.Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
Ośrodka.  

Art. 17  

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:  

1. Zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;  
2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku;  
3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego trenerów-instruktorów;  
4. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślania uczestników zajęć z listy; 
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Art. 18 

Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1. Organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy plan zajęć;  
2. Projekt planu finansowego Ośrodka; 
3. Wnioski dyrektora o przyznanie trenerom-instruktorom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
4. Propozycje dyrektora w sprawie przydziału trenerom-instruktorom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;  
5. Opiniuje wniosek o nagrodę Starosty, bądź Kuratora Oświaty dla dyrektora; 
6. Opiniuje pracę dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy; 
7. Opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

Art. 19 

Rada Pedagogiczna uchwala statut Ośrodka i jego zmiany.  

Art. 20
  

 
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie z 
funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie trenera-instruktora z innej funkcji kierowniczej w 
Ośrodku. Tryb postępowania w tym przypadku ustala Ustawa o Prawie Oświatowym z 14 grudnia 
2016 r. i stosowne przepisy wykonawcze. 

Art. 21 
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jej członków. 

Art. 22 

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na jej 
posiedzeniach, jeżeli takie ujawnienie mogłoby naruszać dobro osobiste uczestników zajęć, rodziców, 
trenerów-instruktorów lub innego pracownika Ośrodka.  

Art. 23 

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są protokołowane.  

Art. 24  

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW  

Samorząd wychowanków tworzą wszyscy uczestnicy zajęć Ośrodka zgodnie z art. 85 pkt. 2. 
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Art. 25  

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 
uczestników zajęć w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 
sprzeczny ze statutem Ośrodka. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 
wychowanków.  

Art. 26
  

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi lub radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczestników zajęć, 
takich jak:  

1. Prawo do zapoznawania się z programem zajęć, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami;  

2. Prawo do organizacji życia Ośrodka, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem fizycznym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

3. Prawo redagowania 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;  

5. Prawo wyboru trenera-instruktora pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

Art. 27
    

 

RADA   RODZICÓW   

                                                                                                                            

1. W Ośrodku obligatoryjnie powołuje się Radę Rodziców zgodnie z art. 83. Prawa Oświatowego; 
2. Rada Rodziców zgodnie z art.83 pkt.4  powyższej ustawy, uchwala regulamin swojej działalności, 

który nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka. 
3. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 pkt. 2 powyższej ustawy. 

Art. 28  

Każdy z organów Ośrodka ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich statutowych kompetencji.  

Art. 29 

Statutowym obowiązkiem każdego organu jest zapobieganie powstawaniu sytuacji konfliktowych 
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między uczestnikami zajęć, poprzez wzajemne podmiotowe traktowanie każdego z nich.  

Art. 30 

Organy placówki mają obowiązek wzajemnego, bieżącego informowania się o swoich pracach w 
ramach planowych i pozaplanowych spotkań, obrad i rozmów.  

Art. 31  

Ewentualne spory i konflikty między organami Ośrodka powinny być rozwiązywane poprzez 
negocjacje dwu lub wielostronne między organami lub ich przedstawicielami.  

Art. 32  

Spory między organami wyszczególnionymi w art.13 pkt. 2-4 rozstrzyga dyrektor.  

Art. 33  

Każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego według 
obowiązującej procedury.  

Art. 34  

Spory między dyrektorem i pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący Ośrodek.  

ROZDZIAŁ  IV 

 Organizacja  Ośrodka 

 
 

Art. 35  

1.Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest stała forma zajęć /koło, zespół, sekcja, i inne/  
ujęte w stałym tygodniowym planie zajęć Ośrodka.  
2.Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 uczestników zajęć. W szczególnie  
uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników 
zajęć. 
3.Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2-4 godzin. Godzina zajęć w stałych formach 
wynosi 45 minut dla zajęć sportowych i 30-45 minut dla zajęć gimnastyki korekcyjno - 
kompensacyjnej. 
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Art.36  

1.Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ośrodka 
opracowany przez dyrektora, który przedstawia go organowi prowadzącemu do 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 zatwierdza organ prowadzący do 30 maja.  

Art. 37  

1. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego. Godziny pracy Ośrodka ustala 
Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym ośrodek, powinny one być 
dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego. 

2. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych 
masowych powinny być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.  

3. Ośrodek może wynajmować posiadane obiekty zgodnie z obowiązującym cennikiem w ramach 
działalności oświatowo-wychowawczej.  

Art.38  

1. Dla realizacji celów statutowych Ośrodek posiada:  
a.salę sportową;  
b.szatnie;  
c.siłownię;  
d.salkę rehabilitacyjną;  
e.pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.  

2.Ośrodek może realizować zadania także poza swoją siedzibą.  
3.Za bezpieczeństwo zajęć prowadzonych poza Ośrodkiem (w szkołach, na obiektach 
wynajmowanych i w czasie imprez) odpowiada prowadzący zajęcia.  

Art. 39  

Ośrodek opracowuje własne programy i plany pracy.  

Art. 40  

1.Każdy trener-instruktor jest zobowiązany posiadać program dydaktyczny oraz zaplanować rozkład 
materiału realizowany na prowadzonych przez siebie zajęciach dla poszczególnych grup, sekcji i kół.  
2.Częścią składową programu wychowawczo profilaktycznego Ośrodka są plany pracy trenerów-
instruktorów.  

Art. 41  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1.Dla potrzeb realizacji zadań Ośrodka dyrektor powołuje zespoły trenerów, określa strukturę zespołu, 
cele i zadania.  
2.Pracą zespołu kieruje przewodniczący.  
3.Obowiązki i kompetencje przewodniczącego określa dyrektor Ośrodka. 

Art. 42  

W Ośrodku można stworzyć stanowisko organizatora imprez sportowych.  

Art. 43  

Obowiązki i kompetencje organizatora imprez sportowych: 
1. Opracowuje na dany rok szkolny kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnie z 

wytycznymi WSZS w Gdańsku i Zarządu Powiatu Puckiego;  
2. Opracowuje regulaminy i komunikaty końcowe poszczególnych imprez sportowych;  
3. Prowadzi dokumentację z tych imprez, rozlicza poszczególne imprezy zgodnie z odrębnymi 

przepisami finansowymi; 
4. Zabezpiecza opiekę medyczną na zawody sportowe;  
5. Zabezpiecza obsadę sędziowską na zawody sportowe.  
6. Dyrektor Ośrodka może zlecić firmie zewnętrznej obsługę sędziowską i techniczną imprez 

sportowo-rekreacyjnych organizowanych POSM. 

Art. 44  

Dyrektor ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub 
inne stanowiska kierownicze.  

Art.45  

Ośrodek współpracuje z rodzicami uczestników zajęć w sprawach wychowania i kształcenia:  
1.Na początku każdego roku szkolnego organizowane jest spotkanie rodziców z trenerami-
instruktorami. Rodzice są zapoznawani:  

a.z programem wychowawczo profilaktycznym; 

b.z planem pracy na dany rok szkolny; 

c.celami i zadaniami edukacyjnymi na dany rok szkolny; 

d.   harmonogramem imprez i zawodów sportowych na dany rok szkolny.  

2.Zebrania rodziców z dyrektorem, trenerami-instruktorami mogą być organizowane w 
dodatkowych terminach, organizacja tych spotkań może wynikać z organizacji pracy ośrodka lub 
potrzeb rodziców.  
3.Rodzice mają prawo do informacji i porad w sprawach wychowania, postępów i trudności 
swoich dzieci.  
4.Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Ośrodka organowi 
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sprawującemu nadzór pedagogiczny, oraz organowi prowadzącemu. 

Art. 46  

Ośrodek ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z klubami sportowymi, 
UKS-mi, szkołami podstawowymi, i ponadpodstawowymi, innymi placówkami oświatowo - 
wychowawczymi, Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, Towarzystwem Krzewienia 
Kultury Fizycznej, stowarzyszeniami i związkami sportowymi, Ośrodkami Sportu i Rekreacji z 
terenu powiatu puckiego, Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, zakładami 
pracy i innymi instytucjami. 

Art. 47  

Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie, trenerskie, 
instruktorskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Ośrodka lub 
(za jego zgodą) z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 
wyższą. 

ROZDZIAŁ V  
 

 Trenerzy-instruktorzy i inni pracownicy  Ośrodka 

Art. 48 
Trener-instruktor prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 
za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników zajęć. 

  

Art. 49  

Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności trenerów- instruktorów: 

1. Realizuje program kształcenia, wychowawczo- profilaktycznego i opieki w powierzonych mu 
sekcjach, zespołach lub kołach zainteresowań, osiągając w ten sposób w stopniu optymalnym cele 
placówki ustalone w statucie i programie rozwoju, programach i planach pracy Ośrodka, a w 
szczególności: 
a. przeprowadza selekcję i nabór do grup ćwiczebnych;  
b. prowadzi systematycznie zajęcia szkoleniowe;  
c. prowadzi indywidualizację zajęć z dziećmi i młodzieżą szczególnie uzdolnioną;  
d. prowadzi dzienniki zajęć, opracowuje roczne plany pracy;  
e. decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych; 
f. decyduje o treści programu prowadzonego przez siebie koła, sekcji, zespołu;  
g. uczestniczy w zawodach sportowych;  
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h. przestrzega terminów okresowych badań lekarskich uczestników zajęć zgodnie z 
rozporządzeniem MEN i MS;  

i. czynnie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej; 
j. wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego 

wzbogacanie i modernizację do dyrektora placówki; 
k. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi uczestników zajęć, ich zdolności i 

zainteresowania;  
l. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń;  
m. bezstronnie, obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczestników zajęć;  
n. informuje rodziców uczestników i dyrektora o wynikach dydaktyczno-wychowawczych 

swoich wychowanków;  
o. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w placówce i 

przez instytucje wspomagające placówkę;  
p. ma prawo wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich 

uczestników zajęć;  
q. odpowiada służbowo przed dyrektorem za poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych 

w swoim zespole;  
r. odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń, środków dydaktycznych mu 

przydzielonych; 
s. odpowiada za  tragiczne  skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad  bezpieczeństwem 

uczestników na zajęciach; 
t. odpowiada za nieprzestrzeganie procedur  postępowania  po  zaistnieniu  wypadku lub innego 

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

2. Trener-instruktor sprawuje opiekę wychowawczą nad uczestnikami zajęć a w  
szczególności: 
a. tworzy warunki do ich rozwoju przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie;  
b. rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, skupia aktywność zespołu na wybranych 

zadaniach, przekształca go w grupę samorządową  i samowychowawczą;  
c. współpracuje z rodzicami i opiekunami wychowanków informując ich o wynikach oraz 

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

d. ma prawo ustalić, w uzgodnieniu z grupą formy nagradzania i motywowania uczestników 
zajęć;  

e. ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i 
materialnych swoich uczestników zajęć do dyrektora, służby zdrowia i innych instytucji 
wspomagających pracę Ośrodka.  

3. Bezpieczeństwo na zawodach, imprezach i wycieczkach, postępowanie trenera-instruktora po  
     zaistnieniu wypadku oraz zadania trenera w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej  
     określają szczegółowe przepisy.  

Art. 50 

1. Zadania i obowiązki zawodowe dla pracowników administracyjnych i pracowników obsługi i 
ustala dyrektor Ośrodka. 

2. Opracowane przez Dyrektora Ośrodka zakresy czynności pracowników, o których mowa w ust. 1 
stanowią załącznik do akt pracowniczych. 

!  15



Art. 51  

1. Działalność Ośrodka może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.  
2. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.  

ROZDZIAŁ VI 

 
Wychowankowie   Ośrodka 

Art. 52  

l.Wychowankami Ośrodka jest młodzież Szkół podstawowych, ponadpodstawowych i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno Wychowawczego. 
2.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez POSM jest dobrowolne.  

Art. 53  

Uczestnicy zajęć Ośrodka dzielą się na uczestników stałych, okresowych i okazjonalnych:  
1. uczestnik stały – bierze udział w zajęciach w okresie roku szkolnego; 
2. uczestnik okresowy – uczestniczy w zajęciach zorganizowanych dla określonego celu i w 

określonym czasie;  
3. uczestnik okazjonalny – korzysta z Ośrodka w ramach imprez organizowanych po ogłoszeniu. 

Art. 54  

Wewnętrzny regulamin uczestnika zajęć POSM Puck określa zasady naboru wychowanków i zasady 
uczestnictwa w zajęciach stałych, okresowych, okazjonalnych.  

Art. 55  

Uczestnik zajęć ma prawo do:  
1. Rozwijania 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 przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i 
poszanowanie godności; 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; swobody 
wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także 
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światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych uczestników;  
5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny bieżącej i cyklicznej oraz kontroli postępów; 

pomocy w przypadku trudności w przyswajaniu wiedzy; 
6. Uczestniczenia w zawodach, turniejach, imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz innych 

konkursach wiedzy i umiejętności; 
7. Korzystania z pomieszczeń, sprzętu i środków dydaktycznych Ośrodka;  
8. Wpływu na życie Ośrodka przez działalność samorządową.  

Art. 56  
 

Uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka a także:  
1. Systematycznie, zdyscyplinowanie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu Ośrodka, 

przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, trenerów-instruktorów 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;  

2. Dbać o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój:  
a. powstrzymać się od nałogów (palenia tytoniu, spożywanie 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.  

3. 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;  

4. Współtworzyć autorytet Ośrodka, dbać o jego honor i tradycję;  
5. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora , trenerów-instruktorów, 

pracowników oraz ustaleniom samorządu wychowanków.  

Art. 57  

Wobec uczestników zajęć Ośrodka mogą być stosowane kary i nagrody. 

 
Art.58  

1. Nagrody i wyróżnienia stosowane są według następujących zasad:  

a. wyróżnia się uczestników zajęć pochwałami na wniosek trenera-instruktora za osiągnięcie 
przez nich znaczących sukcesów w poszczególnych dyscyplinach, w kołach zainteresowań, w 
sporcie i pracach na rzecz grupy, ośrodka i środowiska;  

b. nagradza się uczestników zajęć, którzy wyróżnili się swoją pracą w danym roku szkolnym i 
swoimi sukcesami przyczynili się do rozsławiania POSM.  

2. W Ośrodku stosowane są następujące rodzaje nagród i wyróżnień:  
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a. pochwała trenera-instruktora;  
b. pochwała dyrektora wobec grupy;  
c. nagroda książkowa lub rzeczowa;  
d. list gratulacyjny do rodziców;  
e. list gratulacyjny do dyrektora szkoły;  
f. wpis do kroniki Ośrodka. 
g. pochwała na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka 

Art. 59 

1. Wobec uczestników zajęć nie przestrzegających postanowień statutu stosuje się następujące rodzaje  
     kar:  

a. upomnienie trenera-instruktora;  

b. upomnienie lub nagana dyrektora;  

c. zawieszenie praw uczestnika zajęć do udziału w zajęciach;  

d. zawieszenie praw uczestnika zajęć do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz;  

e. skreślenie z listy uczestników zajęć.  

2.  Decyzje o wymiarze kary podejmuje odpowiednio:  

a. trener-instruktor - ust.1, pkt a;  

 b.  dyrektor - ust.1, pkt b-d;  

c.  rada pedagogiczna - ust.1, pkt e. 

                                                                                                                    

Art. 60  

Od ukaranych uczestników zajęć oczekuje się: 

1. Naprawienia krzywdy moralnej lub materialnej osobom pokrzywdzonym;  
2. Doprowadzenia zniszczonego pomieszczenia do oczekiwanego stanu; 

3. Wymiany lub naprawy uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu; 

4. Podporządkowania się decyzji wymierzającego karę.  

Art. 61  

Każdorazowo powiadamia się rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych zdarzeniach  i 
w zależności od sytuacji zawiesza się go w czynnościach do czasu przybycia rodziców lub opiekunów 
prawnych do Ośrodka na rozmowę z trenerem-instruktorem lub dyrektorem.  

!  18



Art. 62  

1.Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje po wykorzystaniu wszystkich możliwości 
oddziaływania wychowawczego wobec wychowanka łamiącego postanowienia statutu Ośrodka lub w 
przypadku dużej szkodliwości społecznej czynu po jednorazowym wykroczeniu.  
2.W przypadku skreślenia z listy uczestników zajęć, wychowanek ma prawo odwołać się do organu 
nadzorującego Ośrodek poprzez dyrektora placówki.  

Art. 63 
Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 
Postanowienia   Końcowe  

 
Art. 64  

Gospodarka finansowa i materiałowa podlega Starostwu Powiatowemu w Pucku. 

 

 
Art. 65  

Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło, oraz ceremoniał. 

Art. 66  

Ośrodek prowadzi dokumentację zgodną z przepisami dotyczącymi prowadzonych placówek 
oświatowo - wychowawczych.  

Art. 67  

Ośrodek może realizować inne zadania oświatowo - wychowawcze zlecone przez organ prowadzący 
np.( wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy i inne). 

 
Art. 68 

Zmiany niniejszego statutu uchwala rada pedagogiczna Ośrodka.  

Art. 69 

Statut obowiązuje w dniu podjęcia uchwały tj. od  22.11.2017 r.  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