Zalqczdk nr 1do uchwaly Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLVV475/06 z dnia 26 swcznia 2006 r.

statut szkolnego Schroniska Mlodzieircwego w cieszynie

Nazwa i zadania
$1

l. Nazwa

'

schtoniska:

Szkolne Schronisko Mlodziezowe
ul" Blogocka 24
43 - 400 Cieszyn
2. Schronrsko jest plac6wk4 o6wiatowo-wychowawcz4 kt6rej organem prowadz4cym jest
Cmina Cieszy-r.
3" Schronisko jest.jednostk4 budzetorv4 Gminy Cieszyn.
4. Siedziba placowki mieSci siq u' budynku przy ul. Blogockiej 24 w Cieszynie.
5. Na budyrku schroniska umieszczona jest tr6jkEtna tablica o wymiarach 60 cm x 60 cm x
60 cnr z napiscm ,"Szkolne Schronisko Mlodziezowe".
(r. Na pieczqciach sohroniska ustalona nazwa jest uzywarla w pelnyn brzmieniu.

$2
Zadanien Szkolnego Sohroniska Mlodziezowego zwanego dalej sclt'oniskienr, jest
upou,szcchnianie rvSrod dzieci i mlodz\ezy krajoznawstiva i turystykijako aktywnej formy
rvypoczyrku, zapeu,uienie taniego noclegu, opieki rvychowawczej, poradnictwa i infon'nacji
l,-^i^--^^,",^-^
Kra.l ozna wczo -tr' urystyczn

eJ

.

Organy schroniska

$3
1. Organem schroniska jest dy ektor zatrudniony przez organ prowadz4cy, dzialaj4cy w
ramach otrzymanego pelnomocnicfwa.
2. Kornpetencje dyrektora:
a) okreSlanie rv arkuszu organizacyjn),m szczegolowej organizacji pracy schroniska,
b) r,rstaienie regril:rminu korzystania z uslug schroniska,'
c) wnioskowanie do organu prowadzqcego zrniany uysokoSci oplal za korzystanie z miejsc
noclegou,ych,
d) dbanie o wysoki poziom uslug schroniska,
e) przestrzeganie prawidlowego wydatkou'ania przydzielonych Srodkou, fi nansourych,
pelnicnic obowi4zk6w 'twlerzchnika shizbou,ego u,stosuuku do zatr-udnionych w
sciuonisku praco r,vnik6w.

I

O

rganiza cj a sch roniska

$4
1.

rok kalendarzowy.

Schroniskojest

2. Schronisko pos
3.

Dla

MQ, prowadzone

przebywaj

s4 zajqcia

sportowo rekreacYjne.

$s
Organizacj a pracy schroniska:
a) doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do 10.00 dnia nastQpnego,
b) przyjmowanie os6b w schronisku trwa cal4 dobq.

$6
dwu,
1. Schronisko posiada miejsca noclegowe w pokojach
2" Schronisko wYPosazone jest w:

trzy, cztero i wieloosobowych'

t

udostqrnione s4 pomi eszczenra stanowi4ce
schroniska miejsce do grillowania'
wod4 umylvalkami, PrYsznicami i wc'

$7
s4:
W schronisku w widocznym i dostqpnym miejscu umieszczone
nie;
numer6w telefon6w, informacja o rozkladzie
bazie |ywieniowej, atakhe informacja o
t

korzystanie ze schroniska oraz ksi4zka
Zyczefi t zaLalen.

PracownicY

$8
1,

administracji i obstugi'
W schronisku zatrudnia siq pracownik6w peda.gogtcznych,
Fa\t'
vLl,

rzebywaj4cej w schronisku krajoznawstwa t
znawczo-turystYcznej,
ajqcej w schronisku niezbqdnej opieki,
y w szczegolno5ci:
ych,
ocznYch i okresowYch,
gi,
ionych w schronisku,

i zobo*,iqzan schroniska,
f) prowqdzenie ksiqg rachunkowych zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.
4. Do zadaf pracownik6w administracji i obslugi naleZy w szczeg6lnoSci:
a) zalatwianie formalno$ci zwiq.zanych zprzyjEciem i opuszczeniem schroniska,
b) rozliczanie pobytu w schronisku,
c) prowadzenie kasy,
d) prowadzenic rezerwacji,
e) utrzynrzrnie czystoSci w pomieszczeniach schroniska i troska o jego mienie,
I zapewrrienie prar.vidlowego dziaiania sprzqtu t urz4dzen niezbqdnych do funkcjonowania
e) kontrola terrninou'oSci rozlicze6

schroniska.

Sprawy organizacyjne

$e
1. Systenr rezerwacji miejsc noclegowych ustala dyrektor schroniska i oglasza na stronie
internetowej.
2. Prawo do korzystania'ze schronisk mlodziezowych przystuguje miodziezy szkolnej i
studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz inn)T n osobom.
3. Grup1, zglaszaj4zam6wienie przed przybyciem do schroniska podajqc: nazwisko i imiq,
adres osoby prowad,z4cej, liczbq uczestnik6w, nazwQ i adres szkoly lr.rb organizacji. czas
pobytu w schronisku oraz dzien i godzinq przybycia.
4. Zunowienia r,vycieczek s4 kwalifikowane wedlug kolejno6ci zgloszeh'

Prarva

i

obowiqzki os6b korzystajqcych ze schroniska
$10

i. Kieroivnicy wycieczek i opiekunowie sprawuj4 bezpoSredni nadzor przebywaiqc z
dzieirnr i rnlodziezq.
2. Cisza nocna zvrygaszeniem Swiatla obowiq.zuje od godz. 22.00 do 6.00.
3. Przygotowyrvanie posilkow moze odby.u,26 siq wyl4cznie w pomieszczentu zaplecza
kuchemego.
4. Przebywaj4cy rv schronisku maj4prawo do korzystania z wyposazenia schroniska w tyn
sprzqtu sportorvego, radi owo-telewi zfr nego j ak r6rvni eL urzqdzeh znaj duj 4cych si q w
ogodzie.
S. Wnioski i skargi dotycz4ce Swiadczonych w schronisku uslug zainteresowani skladaj4
dyrektorowi schror-riska lub zamieszczajqw ksi4zce Lyczeh r zaz.aleh.
6. Obowr4z,ek przestrzegania regulaminu dotyczy wszystkie osoby przebywa.l4ce w
schronisku.

i uszkoclzenia przedr-niotow startowiqcych wlasnoSri schroniska
nalezy, zglaszac w recepcji, gdzie okreSlona zostatrie wysokoSc i forma odszkodowania.
S. OsoUa prz,ekraczalqca obowi4zuj4cy regulamin lub zachowuj4ca siq nieodpowiednio moze
clecyzj4 dyrektola zostai usuniqta ze schroniska. Osobie takiej nie przysluguje zwrot
poniesionej oplaty za poby,w schronisku'
9. Oplatl, za SwiacLczoneprzez schronisko usl Lgi ustala ua wniosek dyrektola organ

7. Wszeikie

'zr11sz.cz,enia

prowadz,4cy schronisko.

$11
Schronisko nie odpowi ada za rzeczy wartoSciowe pozostawione bez opieki, a ponosi
odpowiedzialnoSi wylqcznie zaprzedmioty przekazane do przechowania obsludze
schroniska.

$12
Schronisko moze wsp6hdzialac

z

innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
$13

Zmiany statutu podlegaj4 tej samej procedurze co jego uchwalenie.

