STATUT
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna–
Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega"
w Stręgielku
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola, Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku, zwany dalej "Ośrodkiem", działa
na podstawie przepisów o systemie oświaty, przepisów o finansach publicznych, statutu WCSM
Agrykola, oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Ośrodek jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą - placówką wychowania
pozaszkolnego wchodzącą w skład WCSM Agrykola.
2. Organem prowadzącym Ośrodek jest m.st. Warszawa.
3. WCSM Agrykola jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.
4. Ośrodek może używać skrótu nazwy w brzmieniu: WCSM AGRYKOLA Międzyszkolny Ośrodek
Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku.
Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka
§ 3.
1. Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych, profilaktycznych, prozdrowotnych na rzecz zorganizowanych grup
dzieci i młodzieży - uczniów i wychowanków warszawskich szkół i placówek oświatowych dostosowując zadania do potrzeb dzieci i młodzieży oraz oczekiwań ich rodziców i opiekunów
prawnych, a także organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli i pracowników
jednostek prowadzonych przez m.st. Warszawę.
2. Zadania, o których mowa w ust. l w szczególności obejmują:
o podnoszenie sprawności fizycznej, doskonalenie w wybranej dyscyplinie sportu;
o rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku;
o promowanie zdrowego stylu życia;
o rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;
o pogłębia nie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania;
o współpracę z radami pedagogicznymi szkół i placówek oświatowych w zakresie
wynikającym z realizacji zadań statutowych Ośrodka.
3. Ośrodek współpracuje z jednostkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, ogólnopolskim.

Rozdział 3
Organizacja Ośrodka
§ 4.
1. Ośrodek realizuje zajęcia okresowe i okazjonalne stosownie do potrzeb zgłaszanych przez szkoły i
placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz przez organ prowadzący.
2. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok.
§ 5.
Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny określony przez dyrektora WCSM
Agrykola.
Rozdział 4
§ 6.
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
2. Powierzenia stanowiska Kierownika i odwołania z tego stanowiska dokonuje Dyrektor WCSM
Agrykola.
3. Dyrektor WCSM Agrykola ustala wynagrodzenie i zakres obowiązków Kierownika.
4. Kierownik odpowiada za całokształt działalności Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
5. Kierownik kieruje pracą pracowników Ośrodka w czasie wykonywania przez nich obowiązków.
6. Kierownik dokonuje podziału czynności oraz kontroluje wykonanie pracy.
7. Kierownik czuwa nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem biura oraz działu
gospodarczego.
8. Kierownik kontroluje prawidłowość pracy magazynierów, wypożyczalni sprzętu sportowego,
turystycznego, zaopatrzenia, kartotek magazynowych.
9. Kierownik prowadzi nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem obiektów sportoworekreacyjnych Ośrodka.
10. Kierownik kontroluje celowość i prawidłowość wykorzystania taboru samochodowego będącego
w posiadaniu ośrodka.
11. Kierownik kontroluje zużycie paliwa do sprzętu gospodarczego i taboru samochodowego
12. Kierownik rozlicza czas pracy pracowników.
13. Kierownik kontroluje listy obecności wszystkich pracowników.
14. Kierownik przeciwdziała wszelkim przejawom nieprawidłowości i marnotrawstwa.
15. Kierownik kontroluje gospodarkę majątkiem Ośrodka.
16. Kierownik powiadamia dyrekcję i policję o kradzieży i włamaniach oraz innych oraz innych
uchybieniach na terenie Ośrodka.
17. Kierownik zachowuje tajemnicę służbową oraz przestrzega przepisy BHP, ppoż. i Regulaminy
obowiązujące w WCSM Agrykola
18. Kierownik bierze odpowiedzialność za powierzone mienie.

Rozdział 5
Pracownicy Ośrodka
§ 7.
1. WCSM Agrykola jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka dokonuje Kierownik.
3. Pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i
pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
4. W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi.
5. Każdy pracownik Ośrodka otrzymuje indywidualny zakres obowiązków.
6. Pracownicy Ośrodka, oprócz czynności wynikających z zakresu obowiązków, mogą wykonywać
inne zadania zlecone przez Kierownika.
&6
1. Ośrodek może posiadać bankowe konto pomocnicze.
2. Ośrodek posługuje się własnymi pieczątkami o następującym brzmieniu;
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