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Statut 

Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu 

 

NAZWA I ZADANIA 

 

§ 1 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu wchodzi  w skład Zespołu Placówek 

Oświatowych w Janowie i jest placówką oświatowo – wychowawczą, działającą na podstawie 

niniejszego statutu. 

§ 2 

Siedzibą  Schroniska jest budynek położony w Siedlcu przy ulicy Szkolnej nr 8. 

§ 3 

Organem prowadzącym Schronisko Jest Wójt Gminy Janów. 

§ 4 

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, zwanego dalej Schroniskiem jest 

upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie 

uczniom  taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczej oraz 

turystycznej. 

§ 5 

Schronisko używa pieczęci i symboli organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 6 

Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach:                                             

60 cm x 60 x 60cm x 60 cm z napisem  SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE / duże 

białe litery na jasnozielonym tle/. 

ORGANY  SCHRONISKA 

§ 7 

Schroniskiem kieruje dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie. 

§ 8 

1. Do kompetencje dyrektora schroniska należy w szczególności: 

a) kierowanie działalnością schroniska oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 

b) przygotowanie schroniska i dbanie o jego sprawne funkcjonowanie. 

c)  zatrudnianie pracowników schroniska. 

d) ponoszenie materialnej odpowiedzialności za stan schroniska i powierzone mienie. 



2 
 

e) zaopatrywanie schroniska w niezbędny sprzęt do jego prawidłowego 

funkcjonowania. 

f) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie schroniska. 

g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

 

ORGANIZACJA SCHRONISKA 

 

§ 9 

Schronisko zorganizowane jest jako placówka całoroczna i posiada 55 miejsc noclegowych. 

§ 10 

1. Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godziny 17,00 do godziny 21,00.  

2. Doba w schronisku trwa od godziny 17,00 do godziny 10,00 dnia następnego. 

 

§ 11 

1.Schronisko zlokalizowane jest w budynku po byłej szkole podstawowej i posiada:  

a) pomieszczenia mieszkalne o powierzchni nie mniejszej niż 2,5 m 
2 
na 

jednego użytkownika, wyposażone w miejsca do spania z kocami, bielizną 

pościelową, stół, krzesła, szafy, wieszaki. 

b) kuchnię samoobsługową oraz jadalnię wyposażoną w sprzęt kuchenny i 

stołówkowy. 

c) lustrami i prysznicami z bieżącą zimną i ciepłą wodą, 

d) toalety zgodnie z przepisami, 

e)  przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego, 

f) świetlicę z odpowiednimi materiałami i sprzętem do gier, 

g) apteczkę zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne, 

h) w pomieszczeniach mieszkalnych lustra i kosze na śmieci, 

i) oddzielne magazyny do przechowywania; pościeli czystej, pościeli brudnej 

i  sprzętu gospodarczego, 

j) w miejscu  ogólnodostępnym schroniska znajdują się informacje 

zawierające statut Schroniska,  cennik opłat za usługi i telefony:  straży 

pożarnej, pogotowia, policji, 

 k)  boisko sportowe. 

2. Schronisko posiada  pole namiotowe. 

3.Schronisko posiada  III kategorię. 

 

 

 

PRACOWNICY SCHRONISKA 

 

§ 12 

 

1. W Schronisku zatrudnia się pracowników  obsługi w   zależności od potrzeb. 

2. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności: 

a) prowadzenie rezerwacji miejsc w schronisku, 

b) prowadzenie książki meldunkowej, 

c) przyjmowanie i odprowadzanie opłat za korzystanie ze schroniska, 
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d) prowadzenie czynności związanych z zakwaterowaniem, 

e) umożliwienie korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla użytkowników 

schroniska, 

f) dbanie o czystość w pomieszczeniach schroniska, 

g) sprzątanie wyznaczonego terenu, 

h) zgłaszanie kierownikowi uszkodzenia stanu technicznego pomieszczeń i sprzętu. 

 

3. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników określa dyrektor ZPO                      

w Janowie. 

 

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników schroniska określają odrębne 

przepisy. 

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE  I  FINANSOWE 

 § 13 

1. Prawa i obowiązki korzystających ze schroniska: 

a) na terenie schroniska mają prawo przebywać tylko osoby w nim zameldowane, 

b) zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie schroniska, 

c) osoba zameldowana odpowiada za powierzony sprzęt i miejsce, w przypadku 

zniszczenia mienia w schronisku jest zobowiązana do pokrycia strat wg cennika, 

d) każdy turysta powinien posiadać śpiwór, a w przypadku gdy nie posiada jest 

zobowiązany wypożyczyć pościel w schronisku i dokonać ustalonej opłaty za 

pranie, 

e) cisza nocna trwa od godziny 22,00 do godziny 6,00, 

f) osoby przebywające w schronisku mają prawo korzystać z zaplecza kuchennego 

oraz innych pomieszczeń i urządzeń schroniska, 

g) wymeldowania ze schroniska dokonuje się z chwilą uregulowania wszystkich 

należności,  

h) osoby przebywające w schronisku mają prawo wpisać swoje uwagi do książki 

życzeń i zażaleń. 

2. System rezerwacji miejsc ustala dyrektor schroniska. 

3. Obsługa schroniska jest zobowiązana udostępnić osobie korzystającej ze schroniska na 

jej życzenie – książkę życzeń i zażaleń. 

 

§ 14 

 

1. Schronisko jest jednostką budżetową. 

2. Za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu pobierane są 

opłaty. 

3. Wysokość opłat za pobyt w schronisku określa Wójt Gminy Janów.  


