
1.    Do obowiązków dyrektora Ośrodka należy:
1)    kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2)    opracowywanie dokumentów programowo - organizacyjnych,
3)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4)    realizacja procedur w zakresie awansu zawodowego trenerów, nauczycieli,
5)    sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju 
ruchowego i psychofizycznego,
6)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
7)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę 
Pedagogiczną i ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
8)    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka, w tym nadzór nad 
prawidłowością prowadzenia wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz właściwe jej 
zabezpieczenie,
9)    koordynowanie działań sportowych na terenie Powiatu,
10)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

2.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku trenerów i pracowników nie 
będących trenerami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania trenerów oraz innych pracowników Ośrodka,
2)    oceniania pracy trenerów i innych pracowników Ośrodka,
3)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych trenerom oraz innym pracownikom 
ośrodka, zgodnie z Kodeksem Pracy,
4)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla trenerów oraz innych pracowników Ośrodka.

 
3.       Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zajęć sportowych w Ośrodku i poza nim – 
podczas form pracy organizowanych przez Ośrodek, a także za stan sanitarny 
i ochrony przeciwpożarowej obiektów Ośrodka,
2)                               opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Ośrodka, w tym:

a)       arkusze organizacyjne,
b)       plan pracy wychowawczo dydaktycznej,
c)       tygodniowy rozkład zajęć,
d)       zakresy obowiązków trenerów i pracowników niepedagogicznych,

3)   prawidłową realizację programów,
4)   zgodność funkcjonowania Ośrodka z właściwymi przepisami prawa i niniejszego Statutu,
5)   kontakty i prawidłową współpracę ze szkołami wszystkich typów funkcjonującymi na terenie 
Powiatu,
6)   koordynowanie, inspirowanie i wspieranie pracy nauczycieli wychowania fizycznego.

 

4.      Dyrektor współpracuje z innymi organami Ośrodka:
1)         Samorządem Młodzieżowym,
2)         Radą Rodziców, 

zapewniając im wpływ na działalność Ośrodka.


