
WYMAGANIA DOTYCZĄCE:  

 

1.   Kwalifikacji kadry  pedagogicznej sprawującej opiekę podczas zorganizowanego 

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 

2.  Zapewnienia opieki medycznej podczas zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej 

 

Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania 

i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) 

 

1. Kierownik wypoczynku.  

 Osobami uprawnionymi do kierowania wypoczynkiem są wyłącznie (§11.1)  : 

- nauczyciele  

- czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, 

- inne osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub 

dydaktyczno – wychowawczej 

JEŚLI spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

1. posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego 

program ustalony przepisami rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

 a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późń. zm.) 

2. spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia,   a więc są osobami 

pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki 

zdrowotne  i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, 

3. posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

  Obowiązek posiadania zaświadczenia ukończenia kursu instruktażowego dla kierowników 

wypoczynku dzieci i młodzieży nie dotyczy osób aktualnie zajmujących stanowiska kierownicze  

w szkołach i placówkach. 

  

 Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio:   

- zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące     

 przed terminem zgłoszenia wypoczynku) 

- legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego  

   i aktualne pełnienie funkcji w organizacji 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego       

   program określony w załączniku nr 4 do rozporządzania 

-  dokument  potwierdzający pełnienie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej.  



  

 Ponadto w każdym przypadku kierownik zobowiązany jest posiadać dokument 

potwierdzający trzyletni okres pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

 

 PRZYKŁAD POPRAWNIE WYPEŁNIONEJ TABELI  W FORMULARZU ZGŁOSZENIA 

WYPOCZYNKU   pkt.5  Kierownik wypoczynku  (formularz zgłoszenia wypoczynku - załącznik nr 1 i 2  

do rozporządzania MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 

wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, 

poz. 67 z późn. zm.)  

 

Imię i nazwisko kierownika 

wypoczynku 

JAN KOWALSKI  

kwalifikacje, dokumenty 

poświadczające  kwalifikacje 

 NAUCZYCIEL (kwalifikacje) 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego 

dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży,  

nr 45/25/2010 wydane przez Ośrodek „NAUKA”  

we Wrocławiu 

 

numer telefonu kontaktowego do 

kierownika w trakcie wypoczynku 

94/ 321 321 321 

 

 

2. Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być (§12.1): 

1. nauczyciele  

2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie 

pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*, 

3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu 

odpowiedniego przeszkolenia*, 

4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, 

obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, 

5. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, 

6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, 

7. trenerzy i instruktorzy sportowi. 

 

  Osoby wymienione w pkt. 4-7 muszą  mieć ukończone 18 lat życia i   posiadać co najmniej 

średnie wykształcenie (z wyłączeniem instruktorów harcerskich pełniących funkcję wychowawcy  

w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie). 

  



* Odpowiednie przeszkolenie -  zajęcia ujęte w programie studiów zawierające program kursu 

przygotowawczego  dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży określony w rozporządzeniu.  

 

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio:   

- zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed terminem zgłoszenia wypoczynku) 

- legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego  

-  zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego 

program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia 

 

 

 PRZYKŁAD POPRAWNIE WYPEŁNIONEJ TABELI  pkt.6 Planowana liczba, funkcje i kwalifikacje 

przewidzianych do zatrudnienia pracowników i wolontariuszy (formularz  zgłoszenia wypoczynku  

załącznik nr 1 i 2 do rozporządzania MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 

(Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)  

  

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje,  dokumenty poświadczające 

kwalifikacje                

1.  Wychowawca ANNA 

KOWALSKA  

Np. NAUCZYCIEL  

-  zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia  

28.05.2010 wydane przez dyrektora … 

2.  Wychowawca  ANNA NOWAK  Np. INSTRUKTOR  SPORTU – PŁYWANIE  

- legitymacja instruktora pływania Nr 1/2013 

wydana przez … 

 

3.  Wychowawca JAN KOWALSKI Np. INSTRUKTOR HARCERSKI W STOPNIU 

PRZEWODNIKA 

- dokument nadania stopnia instruktorskiego Nr 

1/2013 wydany przez … 

 

 

4.  Wychowawca JAN NOWAK Np. STUDENT UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO, kierunek filologia 

angielska, przygotowanie pedagogiczne 

- legitymacja studencka Nr 1/2013 

5.  Wychowawca JAN 

NOWAKOWSKI 

Np. ukończony kurs dla wychowawców 

kolonijnych, Nr zaświadczenia …, wydane przez 

… 

 

  

Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających 

kwalifikacje kierownika oraz wychowawców wypoczynku.  

 



3. Opieka medyczna. 

Należy wskazać punkt opieki medycznej, z którym organizator podpisał umowę, lub w 

przypadku braku takiej umowy najbliższy punkt medyczny, z którego usług będzie mógł 

skorzystać w razie potrzeby. 


