Informacja na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
wtorek, 28 maja 2019 10:05

1 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), które określa
zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

W rozporządzeniu określono m.in.:
- termin złożenia zgłoszenia
wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do
zgłoszenia oraz wzór tego
zgłoszenia,
- liczbę uczestników
wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego
wychowawcy,
- termin przekazania karty
wypoczynku oraz wzór tej karty,
- obowiązki kierownika
wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek
prowadzenia przez
wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz
wzór
tego dziennika,
- obowiązki kierownika
wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez
szkoły i placówki,
który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
- dokumenty potwierdzające
posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia
zajęć w ramach kursu na
kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl publikowane są informacje o
numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i
lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na
skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych
informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom
(komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor
Sanitarny, Policja).

Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi
dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych
oraz ochrony środowiska. Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom
wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
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Nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży sprawuje państwowy powiatowy inspektor sanitar

Podczas kontroli szczególna uwaga jest zwracana na:

- stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci
i młodzieży, takich jak sale zajęć, pokoje mieszkalne, świetlice,

- zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych ś

- stan sanitarno-higieniczny pionów żywienia.
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