
	

	

	

	

STATUT	
	SZKOLNEGO	SCHRONISKA	

MŁODZIEŻOWEGO	

	

im.	„	Bolka	i	Lolka”	w	Bielsku	–	Białej	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ROZDZIAŁ	I	

	

Przepisy		ogólne	

§	1	

	

1. Szkolne	 Schronisko	 Młodzieżowe	 im.	 ,,	 Bolka	 i	 Lolka”	 	 w	 Bielsku	 –	 Białej,	 zwane	 dalej	
„Schroniskiem”,	działa	na	podstawie	ustawy	z	dnia	7	września	1991	 r.	o	 systemie	oświaty	 i	
Rozporządzenia	 Ministra	 Edukacji	 Narodowej	 i	 Sportu	 z	 dnia	 7	 marca	 2005	 r.	 w	 sprawie	
ramowych	 statutów	placówek	publicznych	 oraz	w	 sprawie	 rodzajów	 i	 szczegółowych	 zasad	
działania	placówek	publicznych,	warunków	pobytu	dzieci	i	młodzieży	w	tych	placówkach	oraz	
wysokości	 i	 zasad	 odpłatności	 wnoszonej	 przez	 rodziców	 za	 pobyt	 ich	 dzieci	 w	 tych	
placówkach		
(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	273,	poz.	2703	i	Nr	281,	poz.	2781	oraz	z	2005	r.	Nr	17,	poz.141,	Nr	94,	
poz.788,	Nr	122,	poz.	1020,	Nr.131,	poz.1091).	

	

	

ROZDZIAŁ	II	

	

Nazwa		Schroniska	

	

§2	

	

1. Nazwa	Schroniska	zawiera:	
	

● Określenie:																					Szkolne	Schronisko	Młodzieżowe	w	Bielsku	–	Białej	
	

● Imię	schroniska:													„Bolka	i	Lolka”	
	

● Oznaczenie	siedziby:						Schronisko	mieści	się	w	wydzielonej	części	budynku	Zespołu	Szkół	
																																									i	Placówek	Oświatowych;	adres	:	ul.	Starobielska	10	

																																																																																																43	–	300	Bielsko	–	Biała	



	

			2.		Szkolne	Schronisko	Młodzieżowe	im.	Bolka	i	Lolka	jest	placówką	wchodzącą	w	skład	Zespołu	

									Szkół	i	Placówek	Oświatowych	w	Bielsku	-	Białej.				

															3.			Ustalona		nazwa	jest	używana	przez	Schronisko	w	pełnym	brzmieniu	z	tym,	że	na	pieczęciach	

																i	stemplach	może	być	używany	czytelny	skrót	nazwy	Schroniska	SSM		Bielsko	–	Biała.	

									4.		Schronisko	używa	pieczęci	o	treści:		

	

																																																								Zespół	Szkół	i	Placówek	Oświatowych	

																																																																				w	Bielsku	–	Białej	

																																																												Szkolne	Schronisko	Młodzieżowe	

																																																																					im.	Bolka	i	Lolka	

																																																											ul.	Starobielska	10,	tel.	(033)	816-74-66	

																																																																NIP			547-205-33-02.	

	

							5.		Na	budynku	Schroniska	umieszczona	jest	trójkątna	tablica	o	wymiarach	60x60x60	cm		

											z	napisem	„	Szkolne	Schronisko	Młodzieżowe”	wykonanym	dużymi	białymi	literami	na	

											zielonym	tle.	

						6.			Organem	prowadzącym	Schronisko	jest	miasto	Bielsko	–	Biała.	

	

	

	

	

	

	

	

	



ROZDZIAŁ	III	

	

																Cele		i		zadania		Schroniska	

																																																		 	

					

																																																																								§	3	

1. Cele		Schroniska:	
	

a)	rozbudzanie	i	rozwijanie	zainteresowań	krajoznawczych	i	turystycznych,	

b)	pogłębianie	wiedzy	w	zakresie	krajoznawstwa,	

c)	upowszechnianie	wiedzy	o	kulturze	i	tradycjach	regionu,	

d)	upowszechnianie	wiedzy	ekologicznej	i	przyrodniczej,	

e)	kształtowanie	właściwych	postaw	wobec	problemów	środowiska,	

f)	wdrażanie	do	pożądanych	postaw	i	zachowań	turystycznych,	

g)	kształtowanie	pożądanych	postaw	społecznych	i	etycznych,	

h)	wdrażanie	do	czynnych	i	aktywnych	form	wypoczynku.	

	

2. Zadania		Schroniska	i	sposób	ich	wykonania:	
	

a)	zapewnienie	tanich	miejsc	noclegowych,	

b)	pomoc	w	organizowaniu	rekreacji	turystycznej	po	najbliższej	okolicy,	

c)	propagowanie	regionalizmu	i	dziedzictwa	kulturowego	regionu,	

d)	podejmowanie	działań	profilaktycznych	i	wychowawczych,	

e)	stwarzanie	prozdrowotnych	warunków	do	wypoczynku	dzieci	i	młodzieży	szkolnej,	

f)	pomoc	nauczycielom	–	opiekunom		w	realizacji	treści	w	zakresie	krajoznawstwa	i	turystyki				

				po	najbliższej	okolicy,	

g)	zapewnienie	bezpiecznych	warunków	pobytu	w	placówce	–	pomoc	w	wychowaniu	

				i	sprawowaniu	opieki	nad	dziećmi	i	młodzieżą	szkolną	przebywającą	w	Schronisku,	



h)	zapewnienie	informacji	turystycznej	zawierającej	wykaz	niezbędnych	numerów	telefonów,	

				informację	o	rozkładzie	jazdy	komunikacji	miejskiej,	PKS,	PKP	oraz	o	dostępnej	bazie	

				żywieniowej,	a	także	informacje	o	lokalizacji	obiektów	zabytkowych,	kulturalnych	

				i	sportowych,	

i)	zapewnia	ekspozycje	i	materiały	informacyjne	o	regionie	w	tym:	mapy,	przewodniki					

			i	foldery.								

	

ROZDZIAŁ	IV	

	

	Kompetencje		i	zadania	dyrektora	Zespołu	Szkół	i	Placówek	Oświatowych	

	

§4	

	

1. Kompetencje	dyrektora:	
	

a)	organizowanie,	kierowanie	i	nadzorowanie	całokształtu	działalności	Schroniska,	

b)	reprezentowanie	Schroniska	na	zewnątrz,	

c)	dysponowanie	środkami	określonymi	w	planie	finansowym,	a	także	organizowanie	obsługi	

				administracyjnej,	finansowej	i	gospodarczej	Schroniska.	

	

2. Dyrektor	jest	kierownikiem	zakładu	pracy	dla	pracowników	zatrudnionych	w	Schronisku		i	
decyduje	w	sprawach:	

	

												a)	zatrudniania	i	zwalniania	pracowników,	

												b)	przyznawania	nagród	i	wyróżnień	oraz	występowania	z	wnioskami	w	sprawach	odznaczeń	

																i	awansów,	

c)	wymierzania	kar	porządkowych	przewidzianych	w	Kodeksie	Pracy,	

d)	ustalania	zadań	dla	poszczególnych	stanowisk	pracy	i	egzekwowania	ich	wykonania.	



	

					3.			Dyrektor	organizuje	prace	i	zadania	mające	na	celu	sprawniejsze	funkcjonowanie	

Schroniska	oraz	podnoszenie	standardu	pomieszczeń	i	świadczonych	usług:		

	

											a)	dyrektor	współpracuje	z	instytucjami,	organizacjami,	szkołami	i	innymi	placówkami	

															oświatowo-wychowawczymi	i	turystycznymi,	które	działają	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży,	

											b)	dyrektor	dąży	do	tworzenia	atmosfery	życzliwości	i	troski	o	turystów	oraz	pracowników,	

															eliminuje	przyczyny	konfliktów,	

											c)	w	razie	nieobecności	dyrektora	jego	obowiązki	pełni	wyznaczony	przez	niego	pracownik.	

												

							4.			W	celu	usprawnienia	pracy		kierowanie	bieżącymi	sprawami	Schroniska	dyrektor	Zespołu	
	 		Szkół	i	Placówek	Oświatowych	powierza	wicedyrektorowi	d/s	Schroniska	.	

				

	

	

ROZDZIAŁ	V	

	

Zakresy	zadań	pracowników	Schroniska	

	

§5	

	

1. W	Schronisku	zatrudnieni	są	pracownicy:	pedagogiczni,	administracyjni	oraz	obsługi.	
2. Wykaz	stanowisk	pracowników	administracyjnych	i	obsługowych	do	zatrudnienia	w	placówce	

według	potrzeb:	

a)	etaty	administracyjne		

						-	referent,	

																																									



	

																																																																																							

b)	stanowiska	pracowników	obsługi	

			-	recepcjonista,	

			-	konserwator,																																																																	

		-	pokojowa,	

			-	praczka.	

	

3. Zakresy	obowiązków	na	stanowiskach	zajmowanych	w	Szkolnym	Schronisku	Młodzieżowym	
w	Bielsku-Białej.	

a)	etaty	administracyjne	–	referent,	

b)	stanowiska	pracowników	obsługi:	

						-	recepcjonista,	

						-	pokojowa,	

						-	konserwator,	

						-	praczka.	

	

4. Do	ogólnych	obowiązków	i	odpowiedzialności	pracowników	Schroniska	należy:	
		

	a)	kulturalne	i	taktowne	zachowanie	wobec	przełożonych,	innych	pracowników,	turystów	oraz	
	 					innych	osób,	sumienne	dbanie	o	powierzony		pod		dozór	obiekt	oraz	ład	i	porządek		
na	jego			 					terenie,	

	b)	samodzielne	prowadzenie	spraw	na	powierzonym	odcinku	pracy,	zgodnie	z	obowiązującymi	

						przepisami,	wytycznymi	i	dyspozycjami	przełożonego,	

	c)	bieżące	gromadzenie	i	przygotowywanie	materiałów	niezbędnych	do	załatwiania		

						powierzonych		spraw,	

	d)	załatwianie	spraw	we	właściwych	terminach	w	sposób	wyczerpujący,	obejmujący	wszystkie		

						niezbędne	szczegóły	nie	powodujące	zbędnej	korespondencji,	

	e)	ponoszenie	odpowiedzialności	za	podejmowane	decyzje	oraz	sporządzane	przez	siebie					 	



						dokumenty,	

	f)	podejmowanie	rozwiązań	bardziej	racjonalnych	lub	korzystniejszych	dla	sprawy,	

	g)	przestrzeganie	przepisów	zawartych	w	obowiązujących	regulaminach	i	instrukcjach	

					wewnętrznych	ZSiPO,	SSM	(	regulaminu	pracy,	regulaminu	wewnętrznego,	obiegu	

					dokumentów,	instrukcji	p/poż,	przepisów	BHP),	

h)	wykorzystywanie	w	pełni	czasu	na	pracę	zawodową,	przestrzeganie	dyscypliny	przez	

					uzyskiwanie	 każdorazowo	 zgody	 bezpośredniego	 przełożonego	 na	 opuszczenie	 miejsca	
pracy,	

i)	właściwe	zabezpieczenie	powierzonego	mienia	przed	możliwością	zniszczenia,	kradzieży.	

				Zawiadomnienie	wicedyrektora	d/s	Schroniska	o	wszelkich	naruszeniach	mienia,	czy	też	

				potwierdzonych	nieprawidłowościach	w	działalności	SSM,	

j)	systematyczne	uzupełnianie	wiadomości	fachowych	i	kwalifikacji	zawodowych	przez	bieżące	

				śledzenie	przepisów	i	innych	publikacji	wiążących	się	z	problematyką	pracy	na	zajmowanych	

				stanowiskach	oraz	uczestniczenie	w	szkoleniach,	

k)	w	czasie	pracy	zabrania	się:	

						-	spożywania	alkoholu	pod	każdą	postacią,	

						-	opuszczania	miejsca	pracy	bez	zgody	przełożonych,	

						-	wykonywania	innych	czynności	niż	określone	zakresem	obowiązków,	

						-	przyjmowania	w	miejscu	pracy	osób	nie	zatrudnionych	w	ZSiPO,	

						-	zmiany	godzin	pracy	bez	uzgodnienia	z	przełożonym.	

	

5.	Szczegółowy	zakres	obowiązków	na	stanowisku	referenta	d/s	administracyjnych:	

						

a)	prowadzenie	rezerwacji	miejsc	noclegowych	dla	grup	zorganizowanych	i	turystów	

				indywidualnych	–	przygotowanie	właściwej	dokumentacji,	

b)	prowadzenie	księgi	rejestracyjnej,	

c)	prowadzenie	ewidencji	finansowo-księgowej	–	rozliczanie	należności	za	usługi	świadczone	

				przez	placówkę,	



d)	prowadzenie	ewidencji	druków	ścisłego	zarachowania,	

e)	sporządzanie	obowiązujących	sprawozdań	statystycznych	GUS	i	resortowych,																																																																												

f)	podpisywanie	dokumentów	wewnętrznych	Schroniska	(	potwierdzanie	rezerwacji	noclegów,																																							
	 	zestawień	statystycznych	i	innych),	

g)	odprowadzanie	przyjętych	wpłat	do	banku,	

h)		współpraca	z	Zakładem	Obsługi	Szkół	i	Przedszkoli	Miejskich	w	Bielsku-Białej,	

i)		kontakt	z	Wydziałem	Edukacji	Urzędu	Miejskiego	w	Bielsku-Białej,	

j)		promocja	placówki	(	kontakty	z	instytucjami	reklamowymi,	przygotowywanie	i	wystawianie	

					materiałów	informacyjnych	na	imprezach	branżowych	–	np.	targi	turystyczne,	współpraca		

				z	 Informacją	 Turystyczną	 miasta,	 rejestracja	 placówki	 w	 turystycznych	 portalach	
internetowych,	

					współpraca	z	Oddziałem	Beskidzkim	Polskiego	Towarzystwa	Schronisk	Młodzieżowych			

					w	Bielsku-Białej),			

k)	prowadzenie	rejestru	rozmów	telefonicznych,	

l)		obsługa	faksu,	komputera,	kasy	fiskalnej,	

ł)	przyjmowanie	grup	wycieczkowych	i	turystów	indywidualnych,	zgodnie					

				z	obowiązującymi	zasadami,	

m)	bieżąca	rejestracja	osób	korzystających	ze	Schroniska,	

n)	 udzielanie	 informacji	 turystycznej,	 komunikacyjnej,	 dotyczącej	 bazy	 noclegowej,	
żywieniowej,	

					imprez	kulturalnych	i	innych,	

o)	ścisłe	egzekwowanie	przestrzegania	przez	turystów	obowiązujących	przepisów	i	regulaminu							

					Schroniska.	

	

6.	Szczegółowy	zakres	obowiązków	na	stanowisku	recepcjonisty:	

	

a)	 punktualne	 przejmowanie	 dyżuru	 od	 swego	 poprzednika	 oraz	 zapoznanie	 się	 z	 bieżącą	
sytuacją	w	Schronisku,	

	



				b)	właściwe	zorganizowanie	swojego	miejsca	pracy,	dbanie	o	czystość	i	estetykę	pomieszczenia	

								recepcji,	

				c)	sumienne	pilnowanie	powierzonego		pod	dozór	obiektu,	

				d)	prowadzenie	dokumentacji	meldunkowej	i	finansowej	dotyczącej	grup	wycieczkowych			

								i	turystów	indywidualnych	korzystających	z	usług	Schroniska,																												

				e)	pobieranie	opłat	za	usługi	i	wystawianie	paragonów	fiskalnych	oraz	faktur	VAT,	

				f)	sprawowanie	opieki	i	nadzoru	nad	osobami	zakwaterowanymi	w	placówce:	

			-	przydział	sal	sypialnych	turystom	i	ich	odbiór	w	dniu	wyjazdu	oraz	pozostałych	pomieszczeń,	

			-	 wydawanie	 za	 pokwitowaniem	 i	 odbiór	 bielizny	 pościelowej	 turystom	 korzystającym	 z	
pościeli											

					Schroniska,	

			g)	przyjmowanie	i	wydawanie	bagażu	osobistego,	

			h)	kontrola	przestrzegania	ciszy	nocnej	przez	osoby	nocujące	w	Schronisku,	

			i)	egzekwowanie	utrzymania	czystości	w	pomieszczeniach	placówki,	

			j)	odpowiedzialność	majątkowa	za	mienie	Schroniska	znajdujące	się	w	sypialniach,	kuchni		

							i	jadalni,	

				k)	egzekwowanie	odszkodowań	i	należności	za	zanieczyszczenia,	uszkodzenia	i	zniszczenia	przez												

									turystów	sprzętów	i	urządzeń	Schroniska	w/g	przyjętych	ustaleń	i	zasad,	

											l)	samokształcenie	w	zakresie	doskonalenia	obsługi	turystów,	

							ł)	organizacja	czasu	wolnego	dla	osób	pozostających	w	placówce	(	choroba,	złe	warunki	

													pogodowe),	przygotowanie	gier,	zabaw,	obsługa	wideo,	sprzętu	nagłaśniającego	itp.					

			m)	dbanie	o	wpisy	do	kroniki	placówki,	

				n)		utrzymanie	czystości	w	budynku	Schroniska,	zwłaszcza	w	rejonie	drzwi	wejściowych,			

									a	w	razie	potrzeby	także	w	sanitariatach	do	momentu	objęcia	obowiązków	przez	sprzątaczkę,	

				o)		w	godzinach	od	19ºº	do	7ºº	systematycznie	obchodzenie	całego	obiektu	(ostatni	na	godzinę			

									przed	zdaniem	dyżuru),	aby	nie	dopuścić	do	powstania	szkody,																																																																												

				p)	współdziałanie	z	konserwatorem	Schroniska	w	zakresie	utrzymania	właściwego	stanu		

									BHP	i	p/poż	na	terenie	placówki,	



				r)	zgłaszanie	wszystkich	zauważonych	usterek	przełożonym	oraz	konserwatorowi,	

				s)	w	okresie	zimowym	odśnieżanie	dojścia	do	budynku	schroniska,	chodnika	przy		

								ul.	Starobielskiej	oraz	zapobieganie	gołoledzi	poprzez	posypywanie	chodników	piaskiem,	

				t)	wykonywanie	innych	czynności	zleconych	przez	przełożonych,	

				u)	w	trakcie	pełnienia	dyżuru	zabrania	się:	

							-	pełnienia	dyżuru	przez	osoby	zastępcze	(	np.	członków	rodzin),	

							-	zakończenia	dyżuru	bez	przekazania	obowiązków	zmiennikowi(	w	razie	nieobecności		

									zmiennika	należy	powiadomić	przełożonego),	

				w)	recepcjonista	ponosi	odpowiedzialność	za	całokształt	powierzonych	obowiązków,	

									a	w	szczególności:	

									-	odpowiedzialność	materialną	za	niewykonanie	lub	niewłaściwe	wykonanie	obowiązków	

								wynikających	 z	 niniejszego	 zakresu	 czynności	 jeżeli	 w	 wyniku	 tego	 placówka	 doznała	
określonej	

									szkody	materialnej,	

									-	 odpowiedzialność	 służbową	 za	 inne	 przekroczenia	 zagrażające	 porządkowi	 i	 dyscyplinie	
pracy,	

										a	przewidziane	przepisami	Kodeksu	Pracy	i	Regulaminu	Pracy	w	ZSiPO.			

			

				7.	Szczegółowy	zakres	obowiązków	na	stanowisku	pokojowej:	

	

a)	utrzymywanie	czystości	i	porządku	we	wszystkich	pomieszczeniach	placówki:	

					-	pomieszczenia	biurowe	i	magazynowe,	

					-	sale	sypialne	-	wieloosobowe,	

					-	pokoje	1,	2	–	osobowe,	

					-	świetlica,	

					-	kuchnia	samoobsługowa	i	jadalnie,	

					-	sanitariaty,	

					-	przechowalnia	bagażu,	



					-	klatka	schodowa	i	korytarze,	

					-	utrzymanie	w	należytej	czystości	wszystkich	sprzętów	i	wyposażenia,	

					-właściwe	zabezpieczenie	powierzonego	mienia	przed	możliwością	zniszczenia,	kradzieży.	

							Zawiadomienie	wicedyrektora	d/s	Schroniska	o	wszelkich	naruszeniach	mienia,	czy	też		

							potwierdzonych	nieprawidłowościach	w	działalności	Schroniska,	

b)	stała	opieka	nad	higieną	i	czystością	pomieszczeń	oraz	otoczenia	placówki:	

				-	bieżący	porządek	w	salach	sypialnych:	układanie	kocy,	poduszek,	ścielenie	miejsc,	

				-	utrzymywanie	bieżącej	czystości	wyposażenia	sal	sypialnych,	

				-	mycie	i	pastowanie	podłóg,	

				-	dbałość	o	czystość	lamperii,	drzwi,	koszy	na	śmieci,	

				-	mycie	okien,	zmiana	firan	i	zasłon,	

				-	mycie	lamp,	omiatanie	pajęczyn.	

c)	bieżące	utrzymywanie	w	czystości	kuchni,	jadalni,	świetlicy,	pomieszczeń	administracyjnych			

				i	innych	w	tym:	

				-	okresowe	mycie	i	wyparzanie	naczyń,	

				-	mycie	mebli	kuchennych,	sprzętów	gospodarczych	i	lodówek,	

				-	układanie	naczyń	w	szafkach,	uzupełnianie	sztućców,	

	d)	bieżąca	dbałość	o	higienę	i	porządek	sanitariatów:	

				-	mycie	glazury	ściennej	i	podłogowej,	desek	sedesowych,	armatury	łazienkowej,	kabin,	

				-	uzupełnianie	odświeżaczy	powietrza,		

				-	uzupełnianie	papieru	toaletowego	oraz	ręczników	papierowych,		

e)	utrzymanie	w	ładzie	i	porządku	całego	obiektu	na	bieżąco,	oraz	porządkowanie	po	pracach	

					remontowych	i	konserwacyjnych,																																																																	

	f)	zgłaszanie	wszelkich	usterek	i	awarii,	

	g)	zgłaszanie	zapotrzebowania	na	środki	czystości	i	narzędzia	pracy,	

	h)	zabezpieczenie	pozostawionych	rzeczy	i	przedmiotów	znalezionych	w	placówce,	

	i)	dbanie	o	wystrój	placówki,	



	j)	znakowanie	sprzętów	w	Schronisku,	

m)	załatwianie	innych	spraw	związanych	z	funkcjonowaniem	Schroniska	poleconych	przez	

				przełożonych	i	pracowników	recepcji	a	nie	objętych	powyższym	zakresem	obowiązków.		

	

						8.	Szczegółowy	zakres	obowiązków	na	stanowisku	konserwatora:	

	

					a)	systematyczny	przegląd	i	naprawa	stwierdzonych	usterek,	uszkodzeń,	zniszczeń	i	awarii	

									w	pomieszczeniach	obiektu,	celem	prawidłowego	zabezpieczenia	i	funkcjonowania	placówki,	

					b)	dbać	o	należyty	stan	maszyn,	urządzeń,	narzędzi	i	sprzętu	oraz	ład	i	porządek	w	miejscu			
pracy,	

					c)	okresowe	sprawdzanie	wszystkich	urządzeń	i	instalacji	elektrycznej	oraz	zgłaszanie	o	
usunięcie	

									stwierdzonych	uszkodzeń	i	nieprawidłowości,	

				d)	dokonywanie	napraw	sprzętu	i	urządzeń	znajdujących	sie	na	terenie	placówki,	

					e)	wykonywanie	drobnych	remontów	(	malowanie,	kładzenie	wykładziny	podłogowej	itp.),	

					f)	dopilnowanie	aby	w	pomieszczeniach	gdzie	magazynuje	się	materiały	palne,	punkty	świetlne	

									zabezpieczone	były	koszami	ochronnymi,	

					g)	koszenie	trawy	wokół	budynku,	

					h)	pomoc	w	pracach	porządkowych	na	terenie	placówki,	

					i)	dopilnowanie	,	aby	urządzenia	elektryczne	były	w	sposób	prawidłowy	eksploatowane	przez		

									pracowników	i	mieszkańców,	

				j)	wykonywanie	innych	poleceń	powierzonych	przez	przełożonych,	a	nie	objętych	powyższym		

								przydziałem	obowiązków.	

	

9.	Szczegółowy	zakres	obowiązków	na	stanowisku	praczki:	

	

a)	właściwe	zorganizowanie	swojego	miejsca	pracy,	dbanie	o	czystość	i	estetykę	pomieszczeń	

				pralni	i	magazynu	pościeli,	



b)	segregowanie	rzeczy	przeznaczonych	do	prania	w/g	kolorów	i	stopnia	zabrudzenia,	

c)	przeprowadzanie	cykli	prania	w	pralkach	zgodnie	z	technologią	określoną	dla	danego	rodzaju		

				i	koloru,	

d)	znajomość	instrukcji	obsługi	urządzeń	i	technologii	prania,	

e)	sprawdzanie	jakości	prania,	

f)	przygotowanie	prania	do	maglowania	przez	rozprostowanie	lub	wyciągnięcie	i	nadanie	mu		

				właściwego	kształtu,	

g)	segregowanie	wymaglowanego	prania,	

h)	składanie	i	łączenie	pościeli	w	paczki	o	ustalonych	ilościach,	

i)	pranie	i	prasowanie	ubrań	roboczych	–	fartuchy,	spodnie,	bluzy,	

j)	pełnienie	dyżurów	podczas	nieobecności	innych	pracowników,	

k)	wykonywanie	innych	czynności	zleconych	przez	przełożonych.	

	

ROZDZIAŁ	VI		

	

Organizacja		Schroniska	

	

§6	

1. Szkolne	Schronisko	Młodzieżowe	posiada	status	placówki	stałej	prowadzącej	działalność	w	
ciągu	
całego	roku	kalendarzowego,	w	której	nie	są	przewidziane	ferie	szkolne.	

	

2. Schronisko	dysponuje	60	miejscami	noclegowymi	w:	
-	12	sypialniach	wieloosobowych	(	3,	4	i	6-osobowych	),		

-	9	pokojach	sypialnych	(	1	i	2-	osobowych	),	wyposażonych	dodatkowo	w	sprzęt	RTV	i	drobny	

			sprzęt	AGD	(	czajnik,	naczynia	),	lodówkę	(	niektóre	pokoje	).	 	

	

	



3. Schronisko	 dysponuje	 6	 pokojami	 o	 podwyższonym	 standardzie	 dla	 rodzin	 wędrujących	 lub	
turystów	indywidualnych.	

	

4. Szkolne	Schronisko	Młodzieżowe	posiada:	
	

a)	powierzchnię	mieszkalną	nie	mniejszą	niż	2,5	m²	na	osobę,	przy	łóżkach	jednopoziomowych																																																																	

				(średnio	4m²),		

b)	pomieszczenia	mieszkalne	wyposażone	w	łóżka	lub	tapczany,	kołdry	lub	dwa	koce,	bieliznę																																																		

				pościelową,			szafy	ubraniowe	lub	wieszaki,	stół,	krzesła,	szafki	nocne,	lustro	i	kosz	na	śmieci,	

c)	pomieszczenie	do	przechowywania	bagażu	i	sprzętu	turystycznego	oraz	do	suszenia	odzieży,	

d)	ogrzewanie	zapewniające	utrzymanie	w	pomieszczeniach	minimum18ºC	(	„THERMA”	

				Bielsko	–	Biała		-	ogrzewanie	centralne).	

	

5. Szkolne	Schronisko	Młodzieżowe	spełnia	wymagania	placówki	całorocznej	i	posiada:	
	

a)		2	łazienki	wyposażone	w	8	umywalek	z	lustrem	oraz	6	natrysków	z	bieżącą	zimną	i	ciepłą	

					wodą	prze	całą	dobę,	

b)		toalety	–	5	oczek.	

c)		kuchnię	samoobsługową	wyposażoną	w	sprzęt	kuchenny,	

d)		2	jadalnie	-		dla	grup	zorganizowanych	i	turystów	indywidualnych,	

e)		świetlicę	z	telewizorem	i	stołem	do	ping-ponga.		

	

6. Schronisko	dysponuje	dodatkowo:	
	

a)		bibioteczką	z	literaturą	beletrystyczną	i	fachową,	

b)		ekspozycją	krajoznawczo	–	turystyczną	(	z	elementami	informacji	turystycznej	),	

c)		sprzętem	RTV	(	telewizory,	magnetowidy,	radia	),	

d)		sprzętem	sportowym,																																																														

e)		grami	świetlicowym,.	

	



f)		pełną	informacją	o	działalności	placówek	kulturalnych,	sportowych	oraz	o		imprezach	

					i	wydarzeniach	w	mieście	i	okolicach,	a	ponadto	rozkładami	jazdy	autobusów	i	pociągów,		

					kontaktami	z	przewodnikami	i	przewoźnikami	itp.	(	pomoc	w	organizacji	czasu	wolnego	

					gości	),	

g)		oddzielne	magazyny	brudnej	i	czystej	pościeli	

h)		pomieszczenie	do	suszenia	bielizny	i	prasowania,	

i)		apteczką	pierwszej	pomocy,	

j)		w	budynku	znajduje	się	stołówka,	która	ściśle	współpracuje	ze	Schroniskiem	(	możliwość	

					korzystania	z	pełnego	wyżywienia	).	

7. Prawo	do	korzystania	ze	Schroniska	przysługuje	młodzieży	szkolnej	i	studenckiej,	nauczycielom	
i	nauczycielom	akademickim	oraz	pracownikom	oświaty,	członkom	Polskiego	Towarzystwa		

Schronisk	 Młodzieżowych	 oraz	 członkom	 Międzynarodowej	 Federacji	 Schronisk	
Młodzieżowych	

posiadających	legitymację	ze	znaczkiem	„IYHF”.	

	

8. Z	noclegów	w	Schronisku,	w	miarę	wolnych	miejsc,	mogą	 korzystać	 również	 inne	osoby	pod	
warunkiem	przestrzegania	regulaminu.	
Pracownik	 Schroniska	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	 (np.	 zgłoszenia	 się	 osoby	 będącej	 pod	
wpływem	 alkoholu	 lub	 narkotyków,	 bądź	 zachowującej	 się	 w	 sposób	 niezgodny	 z	 zasadami	
współżycia	społecznego	),	ma	prawo	odmówić	przyjęcia	turysty	na	nocleg.	

	

9. Szczegółową	organizację	działania	placówki	w	danym	roku	szkolnym	określa	arkusz	
organizacyjny	placówki	opracowany	przez	dyrektora	ZSiPO	do	dnia	30	kwietnia	każdego	roku	
zaopiniowany	przez	Kuratora	Oświaty	i	zatwierdzony	przez	organ	prowadzący	do	30	maja	
każdego	roku.	

	

10. W	arkuszu	Schroniska	określa	się	w	szczególności:	
a)	okres	działalności	placówki,	

b)	liczbę	pracowników	w	tym	pracowników	pedagogicznych,	

c)	liczbę	miejsc	noclegowych,	

d)	liczbę	wykorzystanych	miejsc	noclegowych	w	poprzednim	roku	szkolnym,	

e)	planowaną	liczbę	miejsc	noclegowych	dla	dzieci	i	młodzieży	w	danym	roku	szkolnym.	



	

11. 	System	rezerwacji	miejsc:	
a)	Schronisko	prowadzi	rezerwację	miejsc	noclegowych	dla	szkolnych	grup	wycieczkowych,	

b)	zasady	funkcjonowania	systemu	rezerwacji	miejsc	są	następujące:	

	-		wstępna	rezerwacja	:	telefonicznie,	faksem	lub	pocztą	elektroniczną,	odnotowana	w	
terminarzu					

				rezerwacji	miejsc	noclegowych,	

	-	potwierdzenie	rezerwacji	pisemnie,	telefonicznie	lub	drogą	elektroniczną	,	z	podaniem	

				warunków	pobytu	i	regulaminu	Schroniska,	a	także	określenie	wysokości	i	terminu	wpłaty	

				zaliczki,	

c)	turyści	indywidualni	w	grupach	poniżej	5	osób	są	przyjmowani	na	nocleg	bezpośrednio		

			w	 Schronisku	 w	 miarę	 wolnych	 miejsc	 z	 tym,	 że	 pierwszeństwo	 przysługuje	 młodzieży	
szkolnej	

				i	studenckiej.	

	

12. 	Przyjmowanie	osób	do	Schroniska	odbywa	się	całą	dobę.	
	

13. 	Doba	w	Schronisku	trwa	od	godz.17ºº		do	godz.10ºº	dnia	następnego.	
	

14. 	Cisza	nocna	rozpoczyna	się	o	godz.22ºº		i	trwa	do	godz.6ºº	.	
	

15. 	Za	wszystkie	zaistniałe	uszkodzenia	pomieszczeń,	urządzeń	i	sprzętu	stanowiącego	własność	
	Schroniska	odpowiada	kierownik	grupy	wycieczkowej	lub	turysta	indywidulny.	Wysokość	

odszkodowania	ustala	wicedyrektor	ZSiPO	d/s	Schroniska	lub	upoważniony	przez	niego	

pracownik.	

	

16. Schronisko	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	wniesione	przez	gości	przedmioty	wartościowe,	
pieniądze,	jeżeli	nie	zostały	one	złożone	do	depozytu.	

17. W	razie	naruszenia	statutu	Schroniska	pracownik	Schroniska	ma	prawo	usunąć	winnego		
z	placówki	zatrzymując	legitymację	szkolną	lub	studencką,	a	ponadto	zawiadamia	o	tym	fakcie	
właściwą	szkołę,	uczelnię	lub	organizację.	

	



18. Osoby	korzystające	ze	Schroniska	mogą	wszelkie	pozytywne	i	negatywne	uwagi	wpisywać	do	
książki	życzeń	i	zażaleń,	a	w	przypadkach	spornych	kierować	je	do	organu	sprawującego	nadzór	
nad	Schroniskiem.	Wicedyrektor	d/s	Schroniska	jest	obowiązany	do	udostępnienia	książki	
życzeń	i	zażaleń	na	życzenie	gości.	
	

19. We	wszystkich	sprawach	nie	ujętych	w	statucie	i	regulaminie,	a	dotyczących	np.	zapewnienia	
porządku,	ochrony	mienia	i	przestrzegania	zasad	współżycia	społecznego	,	osoby	korzystające	
ze	Schroniska	są	obowiązane	do	stosowania	się	do	wskazań	wicedyrektora	ZSiPO		oraz	
pracowników	Schroniska.	
	

20. Szczegółowe	zasady	organizacji	i	sposób	korzystania	ze	Schroniska	zostały	ujęte	w	regulaminie	
Schroniska.	

																																																																												

	

ROZDZIAŁ	VII			

	

Działalność		finansowa	

	

§7	

	

							

1. Schronisko	prowadzi	gospodarkę	finansową	i	materiałową	zgodnie	z	odrębnymi	przepisami.	
	

2. Opłaty	 za	 korzystanie	 z	 miejsc	 noclegowych	 od	 osoby	 za	 dobę	 w	 Szkolnym	 Schronisku	
Młodzieżowym	 ponoszone	 przez	 dzieci,	 młodzież	 i	 ich	 opiekunów	 nie	 mogą	 przekraczać	
następujących	kwot:	
	

a)		w	pokojach	nie	większych	niż	czteroosobowe		-		25	zł,	

b)		w	pokojach	większych	niż	czteroosobowe		-		20	zł.	

	

3. Wysokość	 opłat	 za	 noclegi	 ustala	 organ	 prowadzący	 na	 wniosek	 dyrektora	 ZSiPO,	
uwzględniając	warunki	jakimi	dysponuje	placówka.	
	

4. Za	dodatkowe	usługi	świadczone	przez	Schronisko,	na	życzenie	osób	korzystających	z	placówki,	
pobierane	są	opłaty	zgodnie	z	cennikiem	zatwierdzonym	przez	organ	prowadzący.	



	

5. Wpływy	z	opłat	 za	 świadczone	usługi	 gromadzone	 są	na	koncie	dochodów	własnych	Zespołu	
Szkół	i	Placówek	Oświatowych.	

	

ROZDZIAŁ	VIII	

	

Współpraca		ze	stowarzyszeniami	i	organizacjami	

	

§8	

	

1. Schronisko	w	ramach	realizacji	zadań	statutowych	współpracuje	z	następującymi	instytucjami:	
a)	szkołami	i	innymi	placówkami	oświatowo	–	wychowawczymi,	

b)	Polskim	Towarzystwem	Schronisk	Młodzieżowych,	

c)	Międzynarodową	Federacją	Schronisk	Młodzieżowych,	

d)	instytucjami	i	organizacjami	działającymi	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży	zgodnie	

					z		zasadami	określonymi	w	art.56	ustawy	z	dnia	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty.			

	

ROZDZIAŁ	IX	

	

Prawa	i	obowiązki	dzieci	i	młodzieży	przebywających	w	Schronisku	

	

§9	

	

1. Dzieci	i	młodzież	mają	prawo	do:	
	
a)	opieki	wychowawczej	i	pobytu	w	Schronisku	w	warunkach	zapewniających	higienę,		
bezpieczeństwo,	ochronę	przed		wszelkimi	formami	przemocy	fizycznej	bądź	psychicznej	oraz	
ochronę	i	poszanowanie	jego	godności,	



b)	życzliwego	i	podmiotowego	traktowania,	

c)	korzystania	z	pomocy	w	przygotowaniu	się	do	realizacji	celów	turystycznych,	

d)	swobody	wyrażania	myśli	i	przekonań,	

e)	rozwijania	zainteresowań,	zdolności	i	talentów,	

f)	korzystania	z	pomieszczeń,	sprzętu	i	urządzeń	Schroniska,	

g)	pełnej	i	rzetelnej	informacji	turystycznej,	

h)	wnioskowania	w	sprawach	związanych	z	pobytem	oraz	spędzania	wolnego	czasu,	jeśli	nie	

				naruszają	tym	dobra	innych	osób,	

i)	dostępu	do	informacji	kulturalno	–	turystycznej	a	także	z	pomocy	ze	strony	pracowników		

				w	zakresie	zadań	Schroniska.	

	

2. Dzieci	i	młodzież	oraz	turysta	indywidualny	ma	obowiązek:	
	

a)	okazać	dokument	tożsamości	w	celach	meldunkowych	/grupy	zorganizowane	–	listę		

					uczestników	wraz	z	aktualnymi	legitymacjami		PTSM	/,	

b)	dokonać	opłaty	za	pobyt,	

c)	przestrzegać	regulaminu	Schroniska	i	podporządkować	się	zaleceniom	pracowników	

				i	zarządzeniom	dyrekcji	Schroniska,	

d)	przestrzegać	zasad	kultury	współżycia	w	zespole,	

e)	dbać	o	własne	życie	i	zdrowie,	

f)	dbać	o	higienę	osobistą	oraz	czystość	użytkowanych	pomieszczeń	Schroniska,	

g)	dbać	o	wspólne	dobro,	ład	i	porządek	w	Schronisku.		

	

3. Turystom	przebywającym		w	schronisku	kategorycznie	zabrania	się:	
	

a)	spożywania	alkoholu,	

b)	palenia	tytoniu,	

c)	używania	i	dystrybucji	narkotyków	oraz	innych	środków	odurzających,	



d)	dopuszczania	się	chuligańskich	czynów,	rozbojów	i	kradzieży,	

e)	dewastacji	sprzętu	będącego	na	wyposażeniu	Schroniska.	Używania	grzałek	elektrycznych	

				i	otwartego	ognia,	a	także	zabrania	się	przemieszczania	sprzętu	w	sypialniach.	

	

4. Tryb	składania	skargi	w	przypadku	naruszenia	praw	dziecka:	
	

a)	w	sytuacji	naruszenia	praw	dziecka	przez	pracownika	Schroniska	przysługuje	prawo	złożenia		

					skargi	przez	poszkodowanego	do	dyrektora	ZSiPO		w	okresie	pobytu		

					w	placówce,	

b)	dyrektor	rozpatruje	skargę		i	informuje	poszkodowanego	o	sposobie	jej	załatwienia,	

c)	w	przypadku	skargi	na	naruszenie	praw	dziecka		przez	dyrektora	ZSiPO,	poszkodowany	może		

				ją	wnieść	do	organu	sprawującego	nadzór	pedagogiczny.																																																																																								

	

ROZDZIAŁ	X	

	

Postanowienia		końcowe	

	

§10	

	

	

1. Dyrektor	ZSiPO	przedstawia	Statut	i	zmiany	do	Statutu	organowi	prowadzącemu	i	
sprawującemu	nadzór	pedagogiczny	w	celu	sprawdzenia	zgodności	z	prawem.	

2. Wprowadzenie	pięciu	zmian	do	Statutu	powoduje	jego	nowelizację.	
3. Informację	o	możliwości	wglądu	do	Statutu	oraz	korzystania	z	książki	życzeń	i	zażaleń	

zamieszcza	się	w	widocznym	miejscu.	
4. Regulamin	Schroniska	i	cennik	opłat	za	korzystanie	ze	Schroniska	wywieszony	jest	w	

widocznym	miejscu.			
	

	

	


