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Załączniknr2
do uchwały nr XCLUŻ7 02Da L0
Rady Miasta Stołecznęgo warszawy
z dnia7 pażdziemika 2010 r.

STATUT
Pozaszkolnej Placówki SpecjalisĘcznej - Młodzieżowego ośrodka Edukacyjno -

\Yypoczynkowego
,,Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

$ 1. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młod zteŻov,1l ośrodek Edukacyjno -

Wypoczynkowy ,,Zatoka Uklęi'' w Gawrych Rudzie, Zwany dalej ,,ośrodkiem'', działa na
podstawie przepisów o systemie oświaty' przepisów o finansach publicznych oraz niniejszego
Statutu.

$ 2. 1. ośrodek jest publiczną placówką oświatowo_wychowawczą - placówką
wychowania pozaszkolnego.

2. organem prowadzącym ośrodek jęst m'st' Warszawa'
3. ośrodek jest jednostką budżetową m.st. Warszawy'.
4. ośrodek moze używać, skrótu nazwy w brzmieniu: MłodzieŻowy ośrodek

Edukacyjno - Wypoczynkowy ,,Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie.

RozdziałŻ
CeIe i zadania ośrodka

s 3. 1. Celem działalności ośrodka jest realizacja zadań edukacyjnych,
wychowawczych, proekologicznych, prozdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych,
kulturalnych, profilaktycznych i opiekuńczych na rzęcz Zorganizowanych grup dzieci i
młodzieŻy - uczniów i wychowanków warszawskicb szkół i placówek oświatowych,
dostosowuj ąc zadania do potrzeb dzieci i młodztęŻy oraz oczekiwań ich rodziców i
opiekunów prawnych, a takŻe organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla
nauczycieli i pracowników jednostek prowadzonych przez m.st. Warszawę,

Ż. Zadania, o których mowa w ust' 7 w szczegllności obejmują
1) pogłębianie i rozszerzanię wiedzy wyktaczającej poza szkolne programy nauczania;
2) promowanie zachowań proekologicznych i zdrowego stylu zycia;
3) rozwijanię i ksztahowanię nawyków czynnego wypoczynku i podnoszenie sprawności

ftzycznej;
4) rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawsfwa i turystyki;
5) współpracę Z radami pedagogicznymi szkół i placówek oświatowych w zakręsie

wynikającym z realizacji zadań statutowych ośrodka.
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3. ośrodek współpracuję Z rodzinami wychowanków, jednostkami oświatowymi,
kulturalnymi i sportowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz
środowiskiem lokalnym paprzez:

1) wspólną organizację imprez;
Ż) udział wychowanków w przedsięwzięciach organizowanych przezinne 1ednostki;
3) zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach ośrodka.

Rozdział 3
Organizacja ośrodka

s 4. 1' ośrodek realizuje zajęcia okresowe i okazjonaine stosownię do potrzeb
zgłaszanych prZęZ szkoĘ i piacówki oświatowe m.st. Warszawy otaz przęZ organ
prowadzący'

2. ośrodek realizuje zi1ęcia stałe ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć dla staĘch
grup dzieci i młodzieży'

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęó stałych, o których mowa w ust. 2, wynosi co

najmniej 2 godziny.
4' Szczegołową organizację zajęÓ na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny

opracowany przez dyrektora t zatwierdzony pTzęz organ prowadzący.
5' ośrodek prowadzi działalnośó przez cały rok.

$ 5. Szczegółową organizację ośrodka okreś|a regulamin organizacyjny fiadany przez
dyrektora.

Rozdział 4
Organy ośrodka

$ 6. 1. organami ośrodka są:

1) clyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) samorząd wychowanków'

2' organy ośrodka współpracują ze sobą na zasadach:
1) demokratycznego, pańnerskiego współdziaŁania, w tym rozwiązywania sytuacji

konfl iktowych powstĄch między nimi ;

2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
3) wymiany informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach.

$ 7. 1' ośrodkiem kieruje dyrektor.
2. Powierzenia stanowiska dyrektora i odwołania z tego stanowiska dokonuje

Prezydent m.st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
3. Prezydent m.st. Warszawy ustala wynagrodzenie i zakres obowiązków Dyrektora.
4. W ośrodku moze być utworzone stanowisko wicedyręktora' Powięrzenia stanowiska

wicedyrektora i odwołania z tego stanowiska dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii
P r ezy denta m. st. Warszawy.

5' Dyrektor odpowiada za całoksztah działa|ności ośrodka oraz repręzentuje ośrodek
nazewnątrz.

6' Dyrektor upowazniony jest do składania oświadczeń woli w zakresię zwykłego
zarządtl mieniem ośrodka' w granicach wynikających z planu finansowego ośrodka.

7. Dyrektor ośrodka jest kierownikiem zaVJadu pracy dla zatrudnionych w nim
nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2
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8. Dyrektor odpowiada Za aałośc gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie
obowiązków w zakresie kontroli, określonych w odrębnych przepisach.

9. Dyrektor rozwięuje konflikty występujące w ośrodku, dotyczące działalności
ośrodka, w tym konfliĘ pomiędzy organami ośrodka. Po wysłuchaniu stron konfliktu oraz

umozliwieniu im wyrazenia stanowisk, dyrektor w drodzę negocjacji oraz dąząc do

wypracowania konsęnsusu rozwiąuj e kwestie sporne.
10' Do dyrektora składanę są w formie ustnej lub pisemnej skargi na dzlałalność

ośrodka. Dyrektor ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na skargę w terminie do l4 dni od

dnia otrzymania skargi.
11. Wszęlkie Sprawy sporne pomiędzy organami ośrodka rczwiązywane są wewnątrz

ośrodka w drodze negocjacji, z zachowaniem reguł wzajemnego szacunku i dyskrecji. W
s1tuacjach wyjątkowych' jeżeli negocjacje nie przyniosą konsensusu i nie rozwiązują
konfliktu, Dyrektor moŻę zaprosió do udziafu w mediacji przedstawiciela organu

prowadzącego placówkę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

s 8. l. W ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem ośrodka
w zakresię reaIizacjij ego statuto wy ch zadan.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodząwszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku.
3' Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez nią regulaminu

działalności Rady Pedagogicznej.
4' Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleŻy:

i) zatwierdzanie planów pracy oraz programów rozwoju ośrodka;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w

ośrodku;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
L) organizację pracy ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pracowników;
2) projekt planu finansowęgo ośrodka;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagród i innych wyróznień;
4) propozycje Dyrektora w Sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

6. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w ust' 4,

niezgodnychzprzepisami prawa na zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego.

7. Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych ośrodka, a

tabe:
1) przygotowuje i uchwala projekt Statutu ośrodka oraz jego zmiany:'

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje projekt planu

finansowego ośrodka;
3) moze występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem z

wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności ośrodka, jego Dyrektora iub

innego nauczyciela zatrudnionego w ośrodku; wnioski te mają dla organu charakter

w|ązący;
4) opiniuje plan pracy ośrodka, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz

inne sprawy istotne dla ośrodka;
5) z własnej inicjatyłvy ocenia sluację oraz stan ośrodka i występuje z wnioskami do

Dyrektora, organu prowadzącego ośrodek oraz do wojewódzkiej rady oświatowej'

8. Rada Pedagogiczna moze wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczycie|a ze

stanowiska dyrektora. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną

w ciągu l4 dni od otrzymania wniosku'
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9' W ośrodku rnoze być powołany przez Radę PedagogicznąZespoł mający za zadanię
pomoc w mediacyjnym rozwiązyłvaniu sporów między pracownikami oraz między
pracownikami i Dyrektorem.

$ 9. 1. W ośrodku działa samorząd wychowanków, który tworzą wszyscy
wychowankowie pozostający w ośrodku'

2' Samorząd wychowanków moze przekazywaó innym organom ośrodka wnioski i

opinie we wszystkich sprawach dotyczących ośrodka'

Rozdział 5
Pracownicy Ośrodka

s 10. 1. ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności z zahesu prawa pracy wobec pracowników ośrodka dokonuje d1'rektor'

3. Pracownicy ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

4. W ośrodku zatrudnieni sąnauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługi'
5' KuŻdy pracownik ośrodka otrzymuj e indyr'vidualny zakres obowiązków'
6. Pracownicy ośrodka, oprócz czynności wynikających z zakresu obowiązków, mogą

wykonyłvaó inne zadani a zlecone przez dyrektora.

$ 11. 1' Ząęcia z w1'chowankami w ośrodku prowadzą nauczyciele, ktorzy
opracowują szczegółowe plany pra:y oraz programy edukacyjne i są zobowiązani do ich
realizacji.

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki swojej praay oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

3. Do obowiązków nauczyciela na|eży :

1) ksztahowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków;
Ż) stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznęgo mŁodzleży;

3) organizowanie róznorodnych akcji zachęcających uczniów do udziału w zajęciach;
4) kształtowanię właściwych postaw wychowanków opartych na zasadach życzliwości,

współdziałania i koleżeństwa;
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności załad i porządek;

6) prowadzenie niezbędnej dokumentacj i prowadzonych zajęc;

7) pracanad własnym rozwojem zawodowym.

$ 12. Nauczycie|e pełniący funkcje kierownicze sprawują nadzot pedagogiczny w

stosunku do nauczycieli zatrudnionych w ośrodku oraz wspomagają opiekunów grup

przyj azdowych w realiza cji zadait.

$ 13. 1 .Do zadanpracowników administracji nalezy:
1) obsługa sekętariatu, w tym:

a) udzielanie informacjir doĘczących pracy ośrodka,
b) sporządzanie pism urzędowych,
c)prace kancelaryjne - prowadzenie dzienników korespondencji przychodzącej i

wychodzącej,
d) bieząca rej estracj a dokumentów,
e) obsługa archiwum;

2) obsługa spraw kadrowych, w tym:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników,

4
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