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S T A T U T 
POWIATOWEGO  MIĘDZYSZKOLNEGO  OŚRODKA  SPORTOWEGO 

w  Zduńskiej Woli 
 
 
 
 

§1 
 

1. Placówka działa pod nazwą „Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy”. 
Od 01.09.2008 roku wchodzi w skład zespołu placówek oświatowo-
wychowawczych noszącego nazwę  Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zduńskiej Woli  z siedzibą  w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 17 
 

2. Siedziba Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego mieści się przy  
ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli 

 
3. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy posługuje się pieczątką: 

                                                        
POWIATOWE CENTRUM KULTURY, 

SPORTU  I REKREACJI 
w Zduńskiej Woli 

POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 
98–220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41 

tel./fax. 43 823 -24 - 40 
 

§ 2 
 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, zwany dalej „ośrodkiem” realizuje cele 
i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku  
(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej 
ustawy. 
 

1. Celem działalności ośrodka jest  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych 
dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach  sportowych. 

 
2. Zadaniem ośrodka jest:  

1) dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowotny dzieci i młodzieży, 
2) umożliwienie podnoszenia poziomu sprawności fizycznej, 
3) kształtowanie nawyków do systematycznego uprawiania sportu  

w wybranych dyscyplinach, 
4) rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku , 
5) stwarzanie warunków do ciągłego podnoszenia wyników sportowych, 
6) organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, 
7) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych 

przez związki sportowe zgodnie z ich regulaminami. 
8) umożliwienie korzystania z obiektów i urządzeń sportowych dzieciom  
       i młodzieży szkolnej, w tym niepełnosprawnej i pochodzącej z różnych  
      środowisk. 
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3. Ośrodek  w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z : 
 

1) dyrektorami szkół,  
2) nauczycielami wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, 
3) rodzicami wychowanków, 
4) z jednostkami organizacyjnymi Szkolnego Związku Sportowego 

działającymi na terenie miasta i powiatu, 
5) z  uczniowskimi klubami sportowymi funkcjonującymi na terenie ośrodka. 
6) lekarzem sportowym, 
7) związkami sportowymi poszczególnych dyscyplin, 
8) samorządem terytorialnym miasta, gminy, powiatu i województwa, 
9) sponsorami. 
 

§ 3 
 
   1. Organami ośrodka są: 
 1) dyrektor PCKSR 
 2) Rada Pedagogiczna PCKSR 
 3) Rada Rodziców PMOS 

4) Samorząd Wychowanków 
   
   2. Funkcję dyrektora ośrodka sprawuje dyrektor Powiatowego Centrum Kultury,    
        Sportu  i Rekreacji w Zduńskiej Woli . 
 
§ 4 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną są grupy ćwiczebne  wchodzące w skład 
sekcji sportowych i ujęte w tygodniowym planie zajęć. 

2. Stałą grupę tworzy się dla co najmniej 12 zawodników, 
3.   Tygodniowy wymiar zajęć w stałych grupach ćwiczebnych wynosi co najmniej    

2 godziny, 
      4.   Godzina w stałych grupach wynosi 45 min., 

5.   Za zgodą organu prowadzącego liczba wychowanków w grupie może być niższa od      
      liczby określonej w pkt 2. 
6. Zajęcia w stałych grupach ćwiczebnych odbywają się w oparciu o własną bazę oraz 

miejskie, gminne i szkolne obiekty sportowe. 
7. W ośrodku działają  następujące sekcje: 

1) sekcja piłki nożnej, 
2) sekcja piłki siatkowej, 
3) sekcja lekkoatletyki. 

8. Powoływanie i likwidowanie sekcji ustala dyrektor w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną i organem prowadzącym. 

 
§ 5 
 

1. Ośrodek prowadzi swoją działalność w ciągu całego roku szkolnego. 
2. Godziny pracy ośrodka ustala corocznie Rada Pedagogiczna. 

1)  godziny są dostosowane do potrzeb środowiska i są korygowane w trakcie  
      roku szkolnego (jesień – zima, wiosna – lato), 
2)  zajęcia odbywają się w dowolnie ustalonych stałych dniach tygodnia, 
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                    3)  zawody sportowe odbywają się w różne dni tygodnia, również w dni wolne    
     od pracy. 
 

§ 6 
 

1. Zajęcia z wychowankami ośrodka prowadzą nauczyciele (trenerzy) wychowania 
fizycznego.  

1) Nauczyciele (trenerzy) prowadzą  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i są  
      odpowiedzialni za jakość, wyniki pracy oraz bezpieczeństwo wychowanków    
      powierzonych ich opiece. 
2) Zadanie nauczycieli (trenerów) polega w szczególności na kształtowaniu,  
      ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań sportowych wychowanków. 

      3) Nauczyciele (trenerzy) odpowiadają za sprzęt oraz mienie im powierzone  
            szczególnie jeśli zajęcia odbywają się poza siedzibą ośrodka. 

 
§ 7 
 
W ośrodku może być utworzone stanowisko kierownika d/s sportu i rekreacji,                     
do zadań którego należy: 

1) organizacja zajęć i turniejów sportowych , 
2) sprawowanie opieki nad wychowankami, 
3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, 

      4) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 
 

§ 8 
 
Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych i organizowanych przez ośrodek jest 
dobrowolne. Ośrodek nie pobiera opłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach treningowych. 
 
                                                                                   § 9 
 
Nauczyciele (trenerzy) zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa, 
ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami 
patologii społecznej ujętych w planie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej 
ośrodka. 
 
§ 10 
 

1. Wychowankami ośrodka są dzieci i młodzież z powiatu zduńskowolskiego. 
2. Nabór do poszczególnych sekcji dokonywany jest przez nauczycieli (trenerów) 
     - Radę Pedagogiczną  podczas zawodów szkolnych, międzyszkolnych, imprez  
    masowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, Uczniowskie Kluby  
    Sportowe, jak również przez informacje podane  do środków masowego przekazu . 
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