
REGULAMIN WYPOCZYNKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 im. 

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

FORMA ZAJĘĆ „AKCJA LATO/ZIMA W MIEŚCIE”. 

 
Podstawa Prawna:  

Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) 

Rozporządzeni eMEN  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016r. (Dz U 

z 2016     

poz.452) 

 

 

1. Akcja lato/zima w mieście zostaje zgłoszona do Kuratorium Oświaty zgodnie 

z obowiązującymi    

            przepisami przez organizatora wypoczynku 

2. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia kierownika i wychowawców  

3. Organizator prowadzi dokumentację składającą się z: 

- dokumentów :  zgłoszenia akcji , potwierdzenia zgłoszenia 

- wypełnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów  kart kwalifikacyjnych (zał.1) 

- ramowego programu zajęć 

- dziennika zajęć 

- oświadczenia kierownika i wychowawców o niekaralności (zał. 4) 

- oświadczenia kierownika (zał.2) 

- oświadczenie opiekuna/wychowawcy (zał.3) 

- Regulaminu  akcji  lato/zima w mieście dla uczestników (zał.5) podpisy 

uczestników (zał.6) 

4.          Uczestnikami wypoczynku są dzieci w wieku 7-13 lat 

5.     Liczba uczestników w przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy 

mieszanej , w której są dzieci do 10 roku życia pozostających pod opieką jednego 

wychowawcy nie może przekraczać 15 uczestników. 

6.         Dopuszcza się do udziału nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych 

w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy. 

7.        Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  jest zgłoszenie dziecka przez 

rodzica/prawnego opiekuna i  wypełnienie     karty kwalifikacyjnej najpóźniej na 

tydzień przed rozpoczęciem zajęć lub do wyczerpania  miejsc. 

8.       Ze względu na ograniczoną ilość miejsc , o przyjęciu dziecka na zajęcia 

decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby  , które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia 

z powodu braku miejsc ,zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W 

przypadku rezygnacji , zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę 

rezerwową według kolejności zgłoszeń 

9.        W pierwszym dniu pobytu dzieci zapoznawane są z Regulaminem dla 

uczestników i zobowiązują się go  przestrzegać ,co potwierdzają swoim podpisem. 

10.      Uczestnicy zajęć pozostają pod opieką wychowawców od poniedziałku do 

piątku  od godziny 8.30 do  13.30 



11.      Program zajęć jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań 

dzieci , pogody oraz przyczyn technicznych. 

12.       Kierownikiem wypoczynku może być osoba : 

1) niekarana 

2)pełnoletnia 

3) posiada co najmniej wykształcenie średnie 

4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku lub zajmuje stanowisko kierownicze 

w szkole. 

13.       Do obowiązków kierownika wypoczynku należy: 

1) kierowanie wypoczynkiem; 

2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola 

ich realizacji; 

3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom 

wypoczynku,  

4) kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3; 

5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia 

ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku 

pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek 

wyznaczonych przez organizatora wypoczynku; 

6) nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku; 

7) zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych 

obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 

oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i 

wychowawcy wypoczynku; 

8) przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu 

wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych; 

9) udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku; 

10) nadzór nad realizacją programu; 

11) podział uczestników wypoczynku na grupy. 

14.       Wychowawcą  wypoczynku może być osoba : 

1) niekarana 

2)pełnoletnia 

3) posiada co najmniej wykształcenie średnie 

4) ukończyła kurs na wychowawcę  wypoczynku lub jest nauczycielem w  szkole. 

15.       Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy: 

1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; 

2) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników 

wypoczynku; 



3) prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór 

określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

4) opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w 

grupę; 

5) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia; 

6) realizacja programu; 

7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę 

w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych; 

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w 

grupę; 

9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, 

opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa 

w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych; 

10) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.2 

Oświadczenie kierownika wypoczynku (forma „Akcja Lato/zima w mieście”) 

 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ  

1) kierować wypoczynkiem; 

2) opracować plan pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich 

realizacji; 

3) ustalić  i przydzielić szczegółowy zakres czynności wychowawcom wypoczynku,  

4) kontrolować  wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3; 

5) zapewnić uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę od momentu przejęcia ich 

od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku 

pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek 

wyznaczonych przez organizatora wypoczynku; 

6) nadzorować i przestrzegać bezpiecznych i higienicznych warunków 

wypoczynku; 



7) zapewnić uczestnikom wypoczynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych 

obszarów wodnych, o których mowa w rt. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 

oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i 

wychowawcy wypoczynku; 

8) przekazać organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu 

wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych; 

9) udostępnić na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku; 

10) nadzorować  realizację programu; 

11) dokonać podziału  uczestników wypoczynku na grupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data……………….                           Podpis kierownika………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.3 

 

 

Oświadczenie wychowawcy wypoczynku (forma „Akcja Lato/zima w mieście”) 



 

 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ 

1) zapoznanie  się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; 

2) poinformować kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników 

wypoczynku; 

3) prowadzić dziennik zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór 

określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

4) opracowywać plan pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę; 

5) organizować zajęć zgodnie z rozkładem dnia; 

6) realizować  program 

7) sprawować opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w 

zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych; 

8) zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę; 

9) zapewnić uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, 

opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa 

w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych; 

10) prowadzić inne zajęć zlecone przez kierownika wypoczynku. 

 

 

 

Data……………….                           Podpis wychowawcy………………………………….. 

 

 

 

 
 


