
Informacje o Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce 
 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce (MOS Wieliczka) zwany 

dalej Ośrodkiem, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, 

wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży.  
 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest jednostką budżetową. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator 

Oświaty. 

Organem prowadzącym jest Powiat Wielicki. Siedzibą Powiatu 

Wielickiego jest budynek przy ul. Rynek Górny 2 w Wieliczce. 

 

Działalność 
Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa 

oświatowego, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciea, a także 

zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw.  

Ośrodek realizuje działalność przez:  

1) zestaw programów szkolenia sportowego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny. 

 

Celem działalności Ośrodka jest:  

• kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, ujawnianie i rozwijanie 

uzdolnień, zainteresowań oraz umiejętności w czasie wolnym od 

zajęć szkolnych oraz obowiązków wobec rodziny;  

• dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej 

uczestników;  

• rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania wybranej 

dyscypliny sportowej;  

• szeroko pojęta działalność sportowo-rekreacyjna;  

• integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk i zagrożonych 

patologiami;  

• tworzenie płaszczyzny wymiany i współpracy międzynarodowej 

dzieci i młodzieży;  



• tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, 

pożytecznego, zdrowego spędzania wolnego czasu.  

 

Zadaniem Ośrodka jest:  

• realizacja celów statutowych Ośrodka;  

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników zajęć 

przygotowując ich do aktywnego uczestnictwa w sporcie;  

• pogłębianie i poszerzanie umiejętności i wiedzy wykraczającej poza 

szkolny program z zakresu kultury fizycznej;  

• kształtowanie pożądanych postaw wobec kultury fizycznej;  

• stworzenie możliwości podnoszenia sprawności fizycznej oraz 

uprawiania wybranej dyscypliny sportowej;  

• prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych 

sprzyjających prawidłowemu rozwojowi fizycznemu uczestników;  

• kształtowanie i rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku;  

• promowanie zdrowego stylu życia;  

• prowadzenie rywalizacji szkół na szczeblu powiatowym w 

małopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w ramach 

SZS we wszystkich typach szkół;  

• organizowanie imprez sportowych i turniejów na terenie powiatu;  

• wspieranie szkolenia nauczycieli w zakresie kultury fizycznej i 

zdrowotnej.  

• współudział we współpracy międzynarodowej i edukacja do 

integracji europejskiej.  

 

Formy działania:  

• realizowanie procesu wychowania uczestników zajęć poprzez 

współpracę z rodzicami;  



• współpraca z instytucjami wspomagającymi działania 

wychowawcze i opiekuńcze;  

• współpraca z środowiskiem lokalnym w zakresie sportu i kultury 

fizycznej w szczególności ze stowarzyszeniami i związkami 

sportowymi, instytucjami działającymi o podobnym charakterze;  

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na organizowanych 

zajęciach i imprezach sportowych;  

• systematyczne zajęcia stałe w grupach zaawansowanych;  

• zajęcia rekreacyjne w placówkach na terenie Powiatu;  

• organizacja zawodów i imprez sportowych powiatowych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich;  

• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  

 

 
 
 
Informacja: 

Wszystkie sprawy dotyczące działalności Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego  można załatwić poprzez: 

- złożenie pisma na adres: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce 

ul. Marii Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka, 

- wysłanie e-maila na adres: sekretariat@moswieliczka.pl, 

- skontaktować się telefonicznie  na numer 12 288 19 29, 

- skontaktować się osobiście w siedzibie biura  w godzinach urzędowania 

od 7.00 do 15.00, 

- elektroniczna skrzynka podawcza: MOS_WIELICZKA/SkrytkaESP, 

- dla osób ze szczególnymi potrzebami  pracownik schodzi do interesanta 

w celu załatwienia spraw. 
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