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       Załącznik do uchwały Nr 7,8 2014/2015 
       Rady Pedagogicznej PCKSR 
       z dnia 19.02.2015 r. 
       w sprawie zmiany w statucie PCKSR 
 
 
 
 

STATUT 
POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI 

W ZDUŃSKIEJ WOLI 
 
 
 

§ 1. Nazwa placówki 
 

1. Placówka jest zespołem placówek oświatowo-wychowawczych i nosi nazwę „Powiatowe 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli” i w dalszej części statutu zwane 
będzie „centrum”. 

2. Siedziba centrum mieści się w Zduńskiej Woli przy ul. Kilińskiego 17, a zajęcia 
dydaktyczne odbywać się będą w Zduńskiej Woli przy ul. Kilińskiego 17 i ul. Dolnej 41. 

3. W skład centrum wchodzą: 
 1) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli 
 2) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli 
 3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli. 
4. Tablice i pieczęcie placówek wchodzących w skład centrum zawierają nazwę zespołu i 

nazwę danej placówki. 
5. Centrum jest jednostką budżetową. 
6. Organem prowadzącym centrum jest Powiat Zduńskowolski. 
7. Nadzór pedagogiczny nad centrum sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. 

 
§ 2. Zadania centrum 
 
Centrum realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, 
prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne określone w statutach placówek  wymienionych w § 1 ust. 
3, poprzez: 
 

1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, mającej na celu: 

a) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie 
wiedzy, 

b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 
c) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego 

regionu, kraju i innych kultur, 
d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; 
 
2. organizowanie: 
a) imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali, turniejów i zawodów 

sportowych, 
b) wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
c) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami 
      i niedostosowaniem społecznym; 
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3. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych; 
4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży  krajoznawstwa i różnych form turystyki jako 

aktywnych form wypoczynku; 
5. prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej; 
6. zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych; 
7. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym 

w schronisku. 
 
§ 3. Organy centrum 
 

1. Organami centrum są: 
1) Dyrektor centrum, 
2) Rada Pedagogiczna Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej 

Woli, 
3) Rady Rodziców Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowego 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 
4) Samorząd Wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. 
 
2. Dyrektor centrum: 
1) kieruje działalnością centrum i reprezentuje je na zewnątrz, 
2) sprawuje opiekę nad wychowankami realizującymi zajęcia w centrum,                                 
3)  realizuje uchwały rad pedagogicznych placówek podjęte w ramach ich kompetencji                                                                                        
stanowiących, 
4)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym centrum zaopiniowanym przez 

rady pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą  obsługę centrum, 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. 
 
3. Dyrektor decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników centrum, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom centrum, 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
centrum. 

 
4. Dyrektor centrum w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną 

PCKSR, radami rodziców i samorządem wychowanków, określonymi w ust. 1 punkt  2-
4. 

 
5. Szczegółowe zasady działania rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów 

wychowanków, o których mowa w ust.1 punkt 2-4, określają statuty placówek 
oraz regulaminy. 

 
6. W placówce jest zatrudniony nauczyciel, który sprawuje nadzór pedagogiczny i zajmuje 

inne stanowisko kierownicze. 
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§ 4. Organizacja centrum 
 
1. W centrum są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające 

z potrzeb środowiska lokalnego. 
2. Zajęcia stałe organizowane są w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, 

w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. 
3. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut. 
4. Za zgodą organu prowadzącego liczba wychowanków w grupie może być niższa 

od liczby określonej w ust. 2. 
5. Szczegółową organizację zajęć w centrum w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny centrum, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 30 maj każdego roku. 

6. W arkuszu organizacji centrum określa się w szczególności: liczbę pracowników, 
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną  liczbę godzin 
zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. W części 
dotyczącej arkusza organizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego określa się 
również: okres działalności schroniska, liczbę miejsc noclegowych w schronisku, liczbę 
wykorzystanych miejsc noclegowych w poprzednim roku szkolnym 
i planowaną do wykorzystania w danym roku szkolnym. 

7. Organizację zająć stałych określa tygodniowy plan zajęć centrum. 
8. Centrum prowadzi działalność w ciągu roku kalendarzowego, jako placówka, 

w której nie są przewidziane ferie szkolne. 
 
§ 5. Nauczyciele i inni pracownicy centrum 
 
1. W centrum zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Zasady 

zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają 
odrębne przepisy. 

2. Zakresy zadań nauczycieli oraz innych pracowników centrum określają statuty placówek 
wchodzących w skład centrum. 

3. Dyrektor centrum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowisko 
wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

4. Dyrektor może zatrudnić innych pracowników, zgodnie z potrzebami zapewnienia 
prawidłowej działalności placówki . 

 
§ 6. Postanowienia końcowe 
 
1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej centrum określają odrębne przepisy. 
3. Organem uprawnionym do uchwalania i wprowadzania zmian w statucie jest Rada 

Pedagogiczna Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. 
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem stosuje się zapisy statutów placówek 

wchodzących w skład centrum. 
 
 


