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Załącznik do rozporządzenia Prezesa Radv 
Ministrów z dnia 5 lutego 1997 r. (poz. 66) 

STATUT URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

§ 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
zwany dalej "Urzędem" , jest urzędem administracji 
rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Ochrony Kon
kurencji i Konsumentów, zwanego dalej " Prezesem", 
działającym zgodnie z jego zarządzeniam i , decyzjami 
i wytycznym i oraz pod jego bezpośred nim kierownic
twem. 

§ 2. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wice
prezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów komó
rek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. l oraz 
dyrektorów delegatur Urzędu. 

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. l , 
z wyłączeniem dyrektora generalnego, usta la Prezes. 

3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa 
w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podej
mowania decyzji , w określonych sprawach, w jego 
imieniu. 

§ 3. Prezes, po zawiadomien iu Prezesa Rady Mini
st rów, może tworzyć komisje, rady i zespoły jako orga
ny pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakte
rze stałym lu b dorażnym, określając cel powołania, za
kres zadań i tryb pracy tych organów. 

§ 4. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące ko
mórki organizacyjne: 

1) Gabinet Prezesa, 
2) Departament Prawny, 
3) Departament Przemysłu, 

4) Departament Usług i Rolnictwa, 
5) Departament Infrastruktury, 
6) Departament Polityki Konsumenckiej, 
7) Departament Integracj i Europejskiej i Współpracy 

z Zagranicą, 
8) Biuro Administracyjno-Budżetowe, 

9) Biuro Informatyki. 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres 
zadań komórek organizacyjnych wymienionych w 
ust. 1 oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin orga 
nizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek Dyrektora 
Generalnego. 

3. Spory kompetencyjne między komórkami orga 
nizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Prezes. 

§ 5. Prezes, na wniosek Dyrektora Generalnego, 
może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły 
do wykonywania zadań wykraczających poza zakres 
działan ia poszczególnych komórek wymienionych 
w § 4 ust. 1, okreś l ając ich nazwę, zakres zadań, tryb 
działan ia i skład osobowy. 

§ 6. 1. Prezesowi pod legają terenowe delegatury 
Urzędu, których siedziby, właściwość terytorialną i rze
czową określa Prezes na podstawie odrębnych przepi
sów. 

2. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio do de
legatur Urzędu. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 21 stycznia 1997 r. 

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy w ypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 

Na podstawie art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496) za rządza się, co następu 
je: 

§ 1. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzie
ży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecz
nych warunków wypoczynku i właściwej opieki wycho
wawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obo
wiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kad rę 

pedagogiczną. 

§ 2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły 
i placówki , osoby prawne i fizyczne, a także jednostki 
o rganizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

§ 3. 1. Wypoczynek może być organizowany w for
mach wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, 

zimowiska) i formach wypoczynku w m iejscu zamiesz
kania (np. półkolonie, wczasy w mieście), zwanych da
lej "placówkami wypoczynku". 

2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających 
pod opieką jednego wychowawcy nie może przekra 
czać 20 osób, z zastrzeżen iem ust. 3 i 4, jeżel i przepisy 
w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higie· 
ny nie stanowią inaczej. 

3. W przypadku dzieci do 10 roku życ ia liczba uczest
ników pozostających pod opieką jednego wychowaw
cy nie może przekraczać 15 osób. 

4. Li czba uczestn ików wypoczynku pozostających 
pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, 
jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnospraw
na wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie 
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liczby uczestn ików następuje w zależności od rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności . 

§ 4. Wysokość opłat wnoszonych przez uczestn i
ków ustala organizator wypoczynku. 

§ 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form 
wypoczynku, finansowanych z budżetu państwa, mają 
dzieci: 

1) będące sierotami, wychowankowie domów dziec
ka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowaw
czych, a także rodzin zastępczych, 

2) z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych wa
runkach materialnych, 

3) z zaburzeniam i somatycznymi potwierdzonym i za
świadczen iem lekarskim i zamieszkujące w środo

wisku ekologicznie zag rożonym. 

§ 6. 1. Placówka wypoczynku może podjąć dz iała l 
ność po przedstawieniu przez organizatora wypoczyn
ku ku ratorowi oświaty właściwemu ze względu na lo
kalizację placówki: 

1) karty kwalifikacyjnej obiektu (nie dotyczy obozów 
wędrownych oraz form wypoczynku organizowa
nych poza granicam i Rzeczypospolitej Polskiej), 

2) danych dotyczących kwalifikacj i pracowników pe
dagogicznych i kierown ika placówki wypoczynku, 
a także informacji o kwatifikacjach pracowników 
medycznych przewidzianych do zatrudnienia, 

3) informacj i na temat formy wypoczynku, liczby tu r
nusów, czasu ich trwania oraz liczby uczestn ików, 

4) programu pracy z dziećm i i młodzieżą, 

5) w przypadku obozów wędrownych - przebiegu 
trasy. 

2. Organizator wypoczynku poza granicami Rzeczy
pospol itej Polskiej składa dokumenty, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2- 5, kuratorowi oświaty właściwemu ze 
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organi
zatora. 

3. Organizator wypoczynku składa dokumenty, 
o których mowa w ust. 1, nie późn ie j niż na 14 dni przed 
terminem rozpoczęcia działalności placówki wypo
czynku. 

4. Kurator oświaty, o którym mowa w usl. 1 i 2, wy
daje organizatorowi wypoczynku spełniającemu wy
magania określone w ust. 1 zaświadczen ie o zg łosze
niu placówki wypoczynku. 

5. Kurator oświaty, o którym mowa w ust. 1, prze
syła kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na 
m iejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypo
czynku informację o zgłoszonych placówkach w termi 
nie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

6. Wzór karty kwal ifikacyjnej. o które j mowa w 
ust. 1 pkt 1, określa załączn i k nr 1 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. Organy prowadzące szkoły lub dyrektorzy 
szkół upoważnien i przez te organy mogą udostępniać 
na potrzeby placówek wypoczynku obiekty szkolne 
oraz urządzenia i tereny. 

2. Zasady i warunki użytkowan ia obiektów szkol
nych oraz urządzeń i terenów ustalane są w formie 
umowy pomiędzy ich dysponentem a organizatorem 
wypoczynku. 

§ 8. 1. Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczyn
ku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny określone odrębnymi przepisami, a w przy
padku organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
nie pełnosprawnej obiekt musi być ponadto dostoso
wany do potrzeb wynikających z rodza ju i stopnia nie
pełnosprawności uczestn ików wypoczynku. 

2. Żywienie uczestn ików wypoczynku powinno od
bywać się zgodnie z zasadami higieny oraz rac jonalne
go żywien i a określonymi w odrębnych przepisach. 

§ 9. 1. Organizator wypoczynku zobowiązany jest 
zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i hig ie
niczne warunki w czasie ich pobytu w placówce. 

2. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczo
nych kąpie l isk pod opieką wychowawcy i przynajmniej 
jednego ratownika z odpowiednimi kwa lifikacjami. 

3. Warunki korzystania z kąpieli. organizacji kąpie
l isk oraz organizowania wycieczek górskich i krajo
znawczo-turystycznych określają odrębne przepisy. 

4. W razie wypadków uczestn ików wypoczynku sto
suje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowa

nia w razie wypadków w szkołach i placówkach pu
blicznych. 

5. Zasady organizowania opieki medycznej nad 
uczestn ikami wypoczynku określają odrębne przepisy. 

§ 10. 1. Uczestnicy przyjmowani są do placówek 
wypoczynku, organ izowanych w form ie wyjazdowej, 
na podstawie karty kwa lifikacyjnej. 

2. Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika placówki 
wypoczynku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 11. 1. Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, 
czynny instruktor harcerski od stopn ia podharcmistrza 
włączn ie lub inna osoba, posiadająca co najmniej t rzy
letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydak
tyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone 
w § 12 ust. 2. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowied
nio. 

2. Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna 
osoba, o któ rych mowa w ust. 1, muszą posiadać za
świadczen ie o ukończeniu ku rsu dla kierown ików pla
cówek wypoczynku obejmującego program stanowią
cy załączn i k nr 3 do rozporządzen i a. 

3. Obowiązek posiadania zaświadczenia, o którym 
mowa w ust. 2, nie dotyczy osób zajmujących stano
wiska kierownicze w publicznych szkołach i placów
kach. 

4. Do obowiązków kierownika placówki wypoczyn
ku należy w szczególno ści: 

1) kierowanie placówką wypoczynku zgodnie z obo-' 
wiązującym i .przepisami, 
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2) opracowywanie planu pracy oraz rozkład u dnia 
placówki wypoczynku i kontroła ich realizacji, 

3) ustal enie i przydzielenie szczegółowego zakresu 
czyn ności poszczególnym pracownikom, 

4) kontro la wykonywan ia obowiązków przez pracow
ników, 

5) zapewnienie uczestn ikom placówki wypoczynku 
właśc i wej opieki. i warunków bezpieczeństwa od 
momentu p rzejęcia ich od rodziców (prawny.ch 
opiekunów) do czasu ponownego przekazania ro-
dzicom ( praw~ym opieku"nom), • 

6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowot 
nych w placówce wypoczynku zgodnie z obowiązu

jącymi przepisam i w zakresie stanu sanitarnego 
pomieszczeń i otoczen ia, 

7) na w niosek rodziców (prawnych opiekunów) infor
mowanie o zachowaniu dzieci i młodz ieży oraz ich 
stanie zdrowia, 

8) nadzór nad przestrzegan iem zasad racjonalnego 
żywie nia. 

§ 12. 1. W placówkach wypoczynku wychowawca
mi mogą być: 

1) nauczycie le, 

2) studenci szkół wyższych kierunków i specja ln ości, 
których program obejmuje przygotowanie peda
gogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkole
nia, 

3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczyciel
skich kolegiów językowych, po odbyciu odpowied
niego przeszkolenia, 

4) osoby posiadające zaświadczen ia o ukończeniu 
kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmują

cego program okreś lony w załączn iku nr 4 do roz
porządze nia , 

5) instruktorzy harcerscy od stopn ia przewodnika 
włączni e, 

6) przodownicy turystyk i kwalifikowanej oraz instruk
torzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo
znawczego, 

7) trenerzy i instruktorzy sportowi. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7 , podejmują
ce pracę wychowawcy w placówkach wypoczynku, po
winny spełniać następujące warunki: 

1) mieć ukończone 181ał życia, 

2) posiadać co najmniej śred ni e wykształcen ie, z za 
strzeżeniem ust. 3, 

3) posiadać odpowiednie warunki zd rowotne, po
twie rdzon e zaświadczen iem lekarskim, 

4) posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej 
z dzi ećmi i młodzieżą . 

3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy in
struktorów harcerskich, o których mowa w ust. 1 
pkt 5, pełniących funkcję wychowawcy w placówkach 
wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcer
skie. 

4. Do obowiązków wychowawcy w placówce wy
poczynku na leży w szczególności: 

1) zapoznanie s ię z karłami kwal ifikacyjnym i uczestni 
ków wypoczynku, 

2) prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanow i 
załącznik nr 5 do rozporządzen ia, 

3) opracowywanie planów pracy wychowawczej gru
py. 

.4) organ izowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 

5) sprawowanie opieki nad uczestn ikami grupy w za
kresie higieny, zdrowia, wyżywien i a oraz innych 
czynności opiekuńczych, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy, 

7) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierow
nika placówki wypoczynku. 

§ 13. Kierown ik lub przynajmniej jeden z wycho
wawców placówki wypoczynku organizowanej poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać ję
zyk obcy w stopniu umożl iwiającym porozumienie się 
w kra ju docelowym. 

§ 14. Kursy, o których mowa w § 11 ust. 2 oraz 
w § 12 ust. 1 pkt 4, mogą być organizowane przez ku 
rator ia oświaty i placówki doskonalenia nauczycieli, 
a także osoby prawne i fizyczne za zgodą i pod nadzo
rem kuratora oświaty. 

§ 15. Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawu
je właściwy ze względu na miejsce lokalizacj i placówki 
ku rator oświaty. 

§ 16. 1. W razie stwierdzen ia prowadzenia placów
ki wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisa
mi, a w szczegól ności stwierdzenia warunków zag raża
jących zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników pla
cówki, organ sprawujący nadzór nad placówką może 
zawiesić funkcjonowanie placówki lub - w przypadku 
otrzymania wniosku odpowiedniego organu - zlikwi
dować placówkę. W tym przypadku organizator wypo
czynku jest obowiązany przenieść uczestników do in
nego obiektu, spełniającego w arunki wymagane od
rębnym i przepisami, lub zapewnić uczestnikom nie
zwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. 

2. Organ sprawujący nadzór nad placówką wypo
czynku zawiadamia o zawieszeniu funkcjonowania lub 
likwidacji placówki kuratora oświaty właściwego ze 
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organi
zatora wypoczynku. 

§ 17. Formę gospodarki fina nsowej placówki wypo
czynku określa jej organizator. 

§ 18. Traci moc rozporządzen ie M inistra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, 
organizacji j zasad dz iałania publi cznych placówek wy
poczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. Nr 67, 
poz. 323 i z 1994 r. Nr 101, poz. 494). 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 marca 1997 r. 

Minister Edukacj i Narodowej: J.J. Wiatr 
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Załączn iki do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Na rodowe j z dnia 21 stycznia 
1997 r. (poz. 67 ) 

Załącznik nr 1 

KARTA KWALIFIKACYJNA OBIEKTU 

Formularz wypełnia organizator wypoczynku i składa w dwóch egzemplarzach we właściwym 
terenowo kuratorium oświaty 

I. Lokalizacja obiektu / terenu / 

Województwo .. ......... .. .. .............. gmina, miasto, dzielnica ............ ........... ............ . 

kod ........ ................. poczta .......................... miejscowość .......................... ......... . 

ulica. ... ...... ...... ......... .... .... nr tel. .... .... ......................... . 

Rodzaj i nazwa obiektu i jego wykorzystania w ciągu roku szkolnego 

Wlaściciel obiektu· stały uż:ytkownik . adres ............................ .. .... ......... ......... . 

II. Charakterystyka okolicy pod względem przydatności na cele 
wypoczynku: 
I. Polożenie obiektu (w mieście, na wsi), charakter okolicy (górska, podgórska, 
nizinna, nad morzem, sucha, wilgotna) 

k .. . k . d 2. Ws azarua l przeclwws azarua z rowotne: ................... .. ...... ..... ........ ......... .. ....... . 

3. Warunki bezpieczeństwa : polożenie obiektu w stosunku do torów kolejowych, 
szos, bezpieczeństwo przy kąpieli itp ..................................................... ... ....... ...... . 

4. Charakterystyka środowiska ( polożenie obiektu w stosunku do restauracji, 
domów wczasowych dla dorosłych itp.) ... ................ .. ............................................ . 

III. Budynkl- urządzenia wewnętrzne I zewnętrzne (ilość, rodzaj i stan 
budynków, kanalizacja, światło, gaz, sprzęt p.poi.) ............. .................... . 
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IV. Pomieszczenia (nie dotyczy obozów pod namiotami) 

Przydatnolć Liczba Lltcznie Maksymalna Norma na 
Lp. powierzchnia 

pomieszczeń na: : pomieszczeń m2 liczba miilic l osob~ 

l syp_ialnie 3 m2 

2 iadalnie 1m2 

3 świetlice 1m2 

4 pokój lek.hi2. 

5 izolatki 3 m2 

6. kuchnie 

7 zmywalnie 
naczyń 

8 magazyny żywno 

9 pralnie 

możliwości dostarczania cieplej wody ........................................ ....... .. 

V. Wyposażenie sypialni (nie dotyczy obozów pod namiotami) 

Liczba 

l Szafki nocne 

2 Szafy ubraniowe 

3 Wieszaki 

VI. Urządzenia sanitarnohigieniczne: 
um} I . wa Ole: 

Lp. Wyuczexólnienie Liczba Lp. Wyszcz<2ólnienie Liczba 

l liczba pomieszczeń 5 prysznice 

2 umywalki z bieżąca 6 suszarnia 
zimną i ciepl, wodą 

3 ba,eny do mycia nÓ2 7 pólki n8 przybory 

4 wanny 

wc: liczba pomieszczeń ........................ liczba oczek .................... .......... .. 

śmietniki (ilość - rodzaj - stan) .......... .. .. .. ............................ .... ........ .. .. .. ........ . 
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VII. Urządzenia sportowe (boiska, urządzenia itp.) 
..................................... .................. ....................... ............................ ....... .... 
............................................................................ ................... -.-...... ........... . . 

VIII. Adresy najbliższych instytucji: 

Lo. Nazwa Adm Nr telefonu 

l Kuratorium Oświatv 

2 Urząd Miasta/Gminy 

Burmistrz - Wóit 

3 P02otowie ratunkowe 

4 Ośrodek Zdrowia 

5 A"teka 

6 S,oit.1 

7 Ter. Słacia San.- Eoid. 

8. Posterunek Policii 

9. Straż Potama 

IX. Kurator Oświaty zatwierdza obiekt (oddzielnie Od akcję zimową i 
letnią) pod wdrunkiem uzyskania zgody właściwego terenowo burmistrza 
wójta i pozytywnej opinii państwowego inspektora sanitarnego i Komendy 
Rejonowej Straży Pożarnej. 

Stacja 

Sanitarno . 

. Epidemio · 

logiczna 

Komenda 

Rejonowa 

Straży 

Pożarnych 

Burmistrz 

Wójt 

Rok 19 ..•...... 

(zima·lato) 

(podpis) 

(podpis) 

....................... 
(podpi,) 

19 ....... . . 19 ........ . 
(lima-lato) (zima·lato) 

(podpis) (podpi,) 

(podpi.) (podpi.) 

....................... .. ............... .. 
(podpi,) (pod p i,) 
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Kurator Oświaty 

Rok 19......... 19 ........ . 19 ........ . 

(zima-lato) (zima·lato) (zima-lato) 

.............. . ..... ...... . ....................... . .... ............... ....... 

(pod pi. - piecz~ć) (podpi •• pieczęć) (podpi •• pieczęć) 

Uwagi: 

• • . . . 
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Załącznik nr 2 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 

1. Forma placówki wypoczynku 

2. Adres placówki ............ . 

J. Czas trwania od ........... . .. ........ do 

Trasa obozu wędrownego ............................ .. 

(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku) 

n. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA 
PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU 

1. Imię i na.zy;jsko dziecka .................................................................... .. .......................... .. .... ....... . 

2. Data urodzenia ..................................... .. 

3. Adres zamieszkania ... ......... .... .............. ....... . , ............................... . ...... telefon ....... ,. , .............. .. . . 
4. N~a i adres .szkoły ................................. klasa ........ 

5. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku: 

...... , .......................... ........................................................ , .... telefon ......... ..... ............. . 

6. Liczba osób na utrzymaniu rcx1ziców (opiekunów) .......... , ....... (dotyczy publicznych placówek 
WJ'I'OCZYnku) 

w tym ., ...... .. ..... .. .. dzieci uczęszczających do szkół i na wyższe uczelnie. 

7. Oświadczenie rodziców (opiekunów) o dochodach (dotyczy publicznych placówek wypoczynku) 

Imię I nazwisko Nazwa i adra Stano"i!ko Dochód 
:tIkiada prac, miesięczny 

(brutto) 

ojtitt 
opiekun 

matka 
opiekunka 

8. Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości : ..................................... zł 

slo\'"nie .......................... .......................... ............................ ... .... .. ..................... .. ................... zł. 

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
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m. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

(op.na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdt samochodem, tty przyjmuje słale leki 

i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

....................... ............................................................................................. ............................... 

SlWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE 
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI 
W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. 

(dala) (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

IV. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH 
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 

St.czepierua OChroMC (podać rok): tężec .. ... ....... ... ... blonica .... .. ........... dur .............. ..... . 

mne .. . .. ....... . 

(dala) (podpis pielęgniarki) 
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V. INFORMACJA O DZIECKU WYCHOWAWCY KLASY 
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy 
- wypelnia rodzic lub opiekJn) 

(data) (podpis wyChow8\.\l1;y lub rodzica-opiekuna) 

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA 

Postanawia się : 

I. Zakwalifikować i skierować dziecko do udziału w placówce wypoczynku 

za odpłatnością w wysokości .. ........... zl słownie ........ ........ . 

2. Odmówić skierowania dziecka na placówkę wypoczynku ze względu: 

(data) (podpis) 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU 

Dziecko przeb)'\'Jało na ......................... ....... ....... ......................... ................... ............ ....................... . 
(forma; adres placbwki wypoczynku) 

od dnia .... ........... .. ............................. do dnia ....... .. .. ................................ 19 ....... r. 

Poz. 67 

(data) (czytelny podpis kierov.nika placówki w)"poczynku) 
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VIII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU 

W PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp ,) .... ... .. . . 

Organizator infonnuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka 

(miejscowość, data) (podpis lekarza lub p ie l ęgniarki placówki wypoczynku) 

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU 

PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU 

(miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora) 

Poz. 67 
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Załącznik nr 3 

PROGRAM KURSU INSTRUKTAŻOWEGO DLA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK 

WYPOCZYNKU DZIECI I MLODZIEŻY 

Lp. TEMAT Liczba Formy 

godzin realizacji 

l Planowanie pracy wychowawcuj w placówce wypoczynku I wykład 
I ćwiczenie 

2 Organizacja pracy w placówce wypoczynku: I wykład 
I ćwiczenie 

- podział na grupy 
- wybór samorządu 
- rada kolonii - obozu 
- rozkład dnia 
- rada l\ychowawców 

. 
wykłady 

. 
3 Bezpieaeństwo t ycia i zdrowia uctt!łnikÓ.,,: 2 

obowiązujące przepisy: I ćwiczenie 

- podczas przejazdu na placówkę 
- w clASie pobytu dzied i miodzie!)' w placówce 
- ppo'~ 
• w czasie kąpieli 
- w czasie poruszania się po drogach 
- w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, aulokaro~ch, górskich, 
spływów kajakov.-ych) 

- normy tywienia 
• abc ratownictwa przedmedycznego (pierwsz.3 pomoc) 
• 7.asady obsługi urządzeń elektrycznych 

• Organizacja pracy kierownika z personełem pedagogicznym I wykład 

i administracyjno - obsługowym 

S Prowadunie dokumentacji placówki wypoaynktł: I wykład 

- obowiązujące przepisy I Ć\\iczenie 

6 wykładów 

Razem: 4 ćwiczenia 

10 godzin 
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.. 

Załącznik nr 4 

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DLA KANDYDATÓW NA 

WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Lp. TEMAT Liczba Formy 

I 

2 

3 

. 

4 

5 

6 

7 

Organizacja wypoczynku dzieci i mlodzie:ty: 
- koordynacyjna rola władz oświatowych 
- formy wypoczynku 
- organizatorzy wypoczynku 
- podstawy prawne i obowiązujące przepisy 

Organizacja zajęt w placówce wypoczynku: 
• struktura placówki 
• rada wychowawców 
- grupa jako zespół wychowawczy 
- organizacja tycia, rozkład dnia 
- regulamin ucz.cstnjka 

Planowanie pracy wychowawao-opiekuńczej: 

- opracowanie planu wychowawczego grupy . . 
- metody i formy realizacji planów· wychowawczych 
- dokumentacja wychowawty .- '. ... • . . . ' . " 

Obowiązki wychowawcy grupy 

Wychowanie fizyczne i sport w plac6wce wypoczynku: 

• cele i zadania wychowania fizycznego 
• masowa nauka pływania 
- gry i zabawy ruchowe 
- zajęcia z gier zespołowych 
- lekkoatletyka 
· olimpiady sportowe itp. 

Turystyka i krajoznawstwo: 

- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek 
wypoczynku 

• organizacja wycieczek 
- organizacja biwaków 
- gry terenowe itp. 

Zajęcia kulturalno-oświatowe: 
Cele i zadania zajęć kulturałno-oświatowych : 
- organizacja zaj~ kulturalno-oświatowych 
- elementy kulturalne zajęć w programie dnia 
- gry i zabawy świetlicowe 
- konkursy. wystawy, d). kusje 
- ~piew. muzyka, zabawy ze fpie\\'em 
- organizacja uroczys:tości , imprez, wieczornic, ognisk 
- Drowadzenie kroniki 

. . 

. 2:odzin 

. 

2 

2 

2 
I 

2 

I 
S 

I 
4 

I 
4 

..' . .. 

realizacji 
wyklady 

wykłady 

wykłady 

ćwiczerua 

wykłady 

wykład 

ćwiczeń 

wykład 

ćwiczenia 

wykl.d 
ćwiczenia 



Placówka 
i\d~~ 

Prowad:wna pr1.l'z 
OrganiJ.alOr 

DZIENNIK ZAJĘĆ 
. , 
DZIENNIK ZAJĘC 

~Jrll)1~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ~l"łI)1" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .••••••• 

. 
. . 

I mię i fl(l1,wisko kie rownik .. placówki 

Imię i nazwisko wydlOwawcy grupy 

Zajęci 'l rozplK:z\,' to dnia 19 c. --

Zaj\,.ocia zakończono dllia 19 c. --

Uwaga: dziennik zajęć prowadzi każdy wychowawca grupy. 
N 

okładka Sir.! 
!-
n 

" , " " 
O , " • '" ~ ~ 



l REJESTR UCZESTN1KÓW GRUPY . 
Data 

N, Nazwisko i imię .... KJ"" Adres zamie:szlcania 
kol. ""-ru. 

slr.2i3 

2 TYGODNIOWE PLANY PRACY . 
Odpowie· 

Tydzici. Zadania do wykonania Toc- dzialnyza 
min I wykonanie 

slr.4-7 

Uwagi 
o v.rykonaniu 

o 
N 

m 
o 
o 
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3. DZIENNIK 7.A. ",Ć",=.,.,-=---,..,
Uwagi o przebiegu zajęć 

Treść tajęc:ia " podpis prowadzącego 
zaic:cia 

4. UWAGI I ZALECENIA WIZYTUJĄCYCH I HOSPITUJĄCYCH 
ZAJĘCIA W GRUPIE 

str. 20 


