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Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

1481 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452)
3. Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzie-

ży w 2020 roku (https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypo-
czynek-wytyczne-men-gis-i-mz)

Zbliża się czas ferii letnich (wakacji), podczas których można wyjechać gdzieś na 
dłużej i odpocząć. Nasi uczniowie często w tym czasie w okresie wakacji ko-

rzystają ze zorganizowanego wypoczynku, który w bieżącym roku będzie inny niż 
dotychczas. Wypoczynek, zgodnie z prawem oświatowym1, jest organizowany dla 
dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicz-
nych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zaintereso-
wań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Powinien trwać 
nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej 
i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie 
kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Cele tegorocznego wypoczynku 
pozostają bez zmian, natomiast modyfikacji, z uwagi na epidemię koronawirusa, 
będą podlegały warunki organizacji i przebieg form wypoczynku zaproponowa-
nych na okres zbliżających się wakacji. 

Organizatorami wypoczynku mogą być:
1) szkoły i placówki,
2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystyki,
3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające oso-

bowości prawnej.
Dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. zostały przygo-

towane wytyczne2,opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we 
współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Mają one 
zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym ze zorganizowanych form wy-
poczynku. Zgodnie z zaleceniami MEN, wypoczynek powinien zostać zorganizo-
wany w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony środowiska, 
warunki higieniczno-sanitarne oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej okre-
ślone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej –w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb 
wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku. W okresie 
zbliżających się wakacji obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci 
i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży 
lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu 
z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku. Organizator powinien 
zapewnić miejsca noclegowe w pomieszczeniach maksymalnie czteroosobo-
wych, których powierzchnia noclegowa na 1 osobę wynosi 4m². Ta sama norma 
dotyczy pomieszczeń do prowadzenia zajęć. Zaleca się, aby grupa uczestników 
wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób 
(dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej 
grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność. Licz-

1 art. 92a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1481 ze zm.)
2 Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku (https://www.gov.

pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz)



3

ba uczestników wypoczynku musi być dostosowana do warunków lokalowych 
i zapewniać utrzymanie dystansu pomiędzy uczestnikami przez cały okres poby-
tu. Niezbędne jest wydzielenie izolatki na wypadek konieczności odosobnienia 
osoby z objawami choroby. Przepisy ustawy nakazują zapewnienie uczestnikom 
wypoczynku opieki zdrowotnej, wytyczne MEN wskazują ponadto na konieczność 
zapewnienia stałej obecności lub możliwość natychmiastowej interwencji pielę-
gniarki, ratownika medycznego lub lekarza. Organizator wypoczynku powinien 
zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestni-
ków wypoczynku. Dozowniki z płynem odkażającym powinny być umieszczone 
w widocznym miejscu przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie 
użytkowanych. Zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epide-
micznego organizator powinien zamieścić w regulaminie uczestnictwa w organi-
zowanej formie wypoczynku.

Przed rozpoczęciem wypoczynku w br. organizator powinien zorganizować 
szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okre-
sie COVID19. Powinien także ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika 
wypoczynku z rodzicami, zwłaszcza w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawi-
rusem. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu wypoczynku (w tym 
wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą 
być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności za-
kaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamiesz-
kiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach do-
mowych. Organizator powinien zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania 
kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności 
poddania się kwarantannie.

Program wypoczynku i zajęcia powinny być dostosowane do wieku, zainte-
resowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umie-
jętności. Wydane obecnie zalecenia dla organizatorów wypoczynku zakładają, 
że program  kolonii czy obozu powinien być realizowany w miejscu wypoczynku 
lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt 
z osobami trzecimi. Z programu powinny być wyłączone lub ograniczone do mini-
mum wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Je-
żeli program zakłada przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych, 
należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie 
przestrzeni dla grupy. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kon-
taktowanie się grup. Infrastruktura obiektu i sprzęt użytkowany przez uczestni-
ków wypoczynku powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 
innych środków dezynfekujących, a sale, w których odbywają się zajęcia, regular-
nie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. Organizator wypoczynku zobowiąza-
ny jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla 
personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić uczestnikom żywienie zgod-
ne z zasadami higieny żywienia. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywie-
nia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami (jeżeli jest 
to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowaw-
czej). Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie de-
zynfekowanie blatów stołów i poręcze krzeseł. W przypadku korzystania z naczyń 
i sztućców wielorazowego użytku, wytyczne nakazują zachowanie wysokiej hi-
gieny mycia i dezynfekcji. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać 
jednorazowych pojemników i sztućców. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być 
dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrza-
nymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.



4

Kadrę wypoczynku stanowią: kierownik wypoczynku i wychowawcy, a w zależ-
ności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – także trenerzy i instrukto-
rzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby 
prowadzące zajęcia podczas wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, prze-

stępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo prze-
ciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem wykonania obowiązku alimentacyjne-
go (art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2019 
poz. 1950 ze zm.)) , przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019, poz. 852) albo 
wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej 
z wychowywaniem, leczeniem,  edukacją małoletnich lub opieką nad nimi 
lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kon-
taktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób 
lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe (nie do-

tyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub 
równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rze-
czypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organiza-
cji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub 
wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez 
organizacje harcerskie);

4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku3 (ukończenie kursu na kierow-
nika wypoczynku nie jest wymagane w przypadku osób zajmujących sta-
nowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcer-
skich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym 
w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo 
w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej);

5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dy-
daktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane 
w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcer-
skich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym 
w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo 
w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej).

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1) spełnia warunki określone dla kierownika wypoczynku w pkt 1-3 oraz
2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku4 (warunek nie dotyczy nauczy-

3 Program kursu na kierownika wypoczynku oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu znajdziemy odpowied-
nio w załączniku nr 7 i 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci 
i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).

4 Program kursu na wychowawcę wypoczynku oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu znajdziemy odpo-
wiednio w załączniku nr 8 i  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).



5

cieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza 
lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rze-
czypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organiza-
cji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi w pla-
cówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub rów-
noważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji har-
cerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfe-
deracji Szwajcarskiej).

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właści-
wemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku 
zamiar zorganizowania wypoczynku5. W przypadku organizatora wypoczynku po-
siadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zgłoszenia należy dokonać do kuratora oświaty właściwego ze względu 
na lokalizację wypoczynku. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju 
sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. 
Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży określił:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formę, dokumenty dołączane 
do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę pra-
widłowego realizowania przez kuratora oświaty obowiązków związanych 
z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;

2) termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty6, mając na uwadze 
potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku;

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego 
wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki 
i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub 
specjalne potrzeby edukacyjne;

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obo-
wiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych 
podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę koniecz-
ność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właści-
wej opieki wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu 
wypoczynku;

5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowa-
nego przez szkołę i placówkę, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wycho-
wawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku; 

6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczyn-
ku, w tym formę i wymiar zajęć, z uwzględnieniem w programach kursów 
treści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;

7) wzór karty kwalifikacyjnej, mając na uwadze potrzebę zebrania niezbęd-
nych informacji o uczestniku wypoczynku oraz jego udziale w wypoczynku;

5 Wzór zgłoszenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452). 
Zgłoszenia półkolonii dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

6 Wzór karty wypoczynku określony jest załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).
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8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wy-
chowawcę wypoczynku, z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczą-
cych ukończonego kursu;

9) dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie, mając 
na uwadze zapewnienie realizacji programu kursu.

Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczyn-
ku w bazie wypoczynku. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określo-
ne w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci 
i młodzieży, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, udo-
stępniając do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1) numer zgłoszenia wypoczynku;
  2) datę umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;
  3) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku;
  4) dane teleadresowe organizatora wypoczynku;
  5) termin wypoczynku;
  6) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku,
  7) w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;
  8) liczbę uczestników;
  9) ramowy program wypoczynku;
10) sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki me-

dycznej;
11) numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców uła-

twiających nabywanie powiązanych usług turystycznych albo informację 
o złożeniu przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku oświadczenia 
o spełnianiu przez nie warunków określonych w ustawie i rozporządzeniu.

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą7:
1) organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestni-
ków wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z od-
rębnych przepisów;

2) co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na po-
ziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 
docelowym.

Zamiar zorganizowania przez szkołę lub placówkę wypoczynku trwającego do 
3 dni nie podlega zgłoszeniu. Obowiązuje wówczas procedura zawiadomienia or-
ganu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zamiarze 
zorganizowania wypoczynku określona w art. 92 ustawy o systemie oświaty.

O zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku organizator ma 
obowiązek niezwłocznie zawiadomić kuratora oświaty właściwego ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku 
organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu 
na lokalizację wypoczynku.

Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala organizator wypoczynku. 
Jego obowiązkiem jest poinformowanie rodziców uczestnika albo pełnoletnie-
go uczestnika o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, 
miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie. Organizator zakła-
da dla uczestnika wypoczynku kartę kwalifikacyjną8 (nie dotyczy wypoczynku do 
3 dni organizowanego przez szkołę/placówkę). 

7 Wzór zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 
452).

8 Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).
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Karta kwalifikacyjna zawiera:
1) informacje dotyczące wypoczynku:

a) formę wypoczynku,
b) termin wypoczynku,
c) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, 

w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;
2) informacje dotyczące uczestnika wypoczynku:

a) imię (imiona) i nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego rodziców,
b) rok urodzenia,
c) adres zamieszkania, a w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni –ad-

res zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż 
adres zamieszkania,

d) numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczest-
nika,

e) informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szcze-
gólności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowa-
nia społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

f) istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej 
diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej,

3) decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udzia-
łuw wypoczynku;

4) potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu 
wypoczynku albo informację kierownika wypoczynku o skróceniu tego po-
bytu;

5) informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie 
trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie;

6) informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika 
wypoczynku.

Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie 
kwalifikacyjnej niezbędne informacje, a następnie przekazują ją organizatorowi 
wypoczynku.

Ustawodawca szczegółowo określił obowiązki kierowników i wychowawców 
wypoczynku z zastrzeżeniem, że obowiązków kierownika wypoczynku nie należy 
łączyć z obowiązkami wychowawcy wypoczynku.

Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:
1) kierowanie wypoczynkiem;
2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kon-

trola ich realizacji;
3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom 

wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kultu-
ralno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia 
podczas wypoczynku;

4) kontrola wykonywania obowiązków przez kadrę wypoczynku;
5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu prze-

jęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przy-
padku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbió-
rek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;

6) nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
7) zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczo-

nych obszarów wodnych w obecności ratownika wodnego i wychowawcy 
wypoczynku;

8) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
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9) przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wy-
poczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;

10) udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypo-
czynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;

11) nadzór nad realizacją programu;
12) podział uczestników wypoczynku na grupy.
Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:
1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
2) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczest-

ników 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 gru-

pę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuń-
czych;

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym 
w grupę;

9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wod-
nym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych;

10) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Odrębne zadania ustawodawca określił dla kierownika i wychowawców wypo-
czynku organizowanego przez szkołę/placówkę oświatową. Kierownik wypoczyn-
ku zorganizowanego przez jednostki systemu oświaty:

1) opracowuje program wypoczynku;
2) opracowuje regulamin wypoczynku i zapoznaje z nim wszystkich uczestni-

ków wypoczynku;
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku 

oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4) zapoznaje uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz za-

pewnia warunki do ich przestrzegania, w tym zapewnia uczestnikom wypo-
czynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych;

5) określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, 
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwi-
punek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku;
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników wypoczynku;
9) dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku;
10) dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu;
11) rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.
Natomiast wychowawca wypoczynku zorganizowanego przez szkołę/placów-

kę oświatową:
1) sprawuje opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyży-

wienia oraz innych czynności opiekuńczych;
2) zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku zorganizowanym 

w grupę;
3) zapewnia uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wod-

nym, opiekę w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych;
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4) współdziała z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu;
5) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez 

uczestników wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpie-
czeństwa;

6) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku;
7) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wypoczynku.
W ustawie o systemie oświaty znajdziemy szczegółowy sposób postępowania 

kadry wypoczynku w sytuacji wystąpienia wypadku z udziałem uczestnika wypo-
czynku (art.92l).Ustawodawca wskazał także obowiązek przechowywania przez 
organizatora wypoczynku dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku i do-
kumentacji wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wy-
poczynku. W przypadku szkoły lub placówki istnieje obowiązek przechowywania 
karty wypoczynku przez okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku.
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I. WSTĘP

Gry, zabawy i eksperymenty matematyczne w szkole i w domu to propozycja 
dla nauczycieli, uczniów szkoły podstawowej i rodziców, którzy poszukują dodat-
kowych aktywności matematycznych, wspierających kształtowanie kompetencji 
matematycznych. Znane gry, zabawy i eksperymenty można wykorzystać do ćwi-
czenia umiejętności matematycznych uczniów, rozwijania logicznego myślenia, 
algorytmizacji procesów myślowych, tworzenia strategii rozwiązywania proble-
mów. Mogą być dobrym materiałem ćwiczeniowym podczas zajęć z matematyki 
w szkole i w domu.  Wspólna zabawa w domu z matematyką w tle może się stać 
skuteczną metodą uczenia się i przyjemną formą spędzania wolnego czasu.

O roli gier i zabaw oraz samodzielnym odkrywaniu przez dzieci praw i reguł po-
wstało wiele publikacji. Każda z nich potwierdza wyjątkową wartość takiej formy 
uczenia się.  O korzyściach wnikających ze stosowania gier i zabaw w nauczaniu 
matematyki pisałam w opublikowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji1 dobrej 
praktyce procesu wspomagania szkoły w kształtowaniu kompetencji matema-
tycznych uczniów pt.: Gry i zabawy na zajęciach z matematyki na drugim etapie 
edukacyjnym2, tam również znajdziecie przykłady gier i zabaw do wykorzystania 
w praktyce. 

W niniejszym opracowaniu chciałabym zaprezentować 8 propozycji wykorzy-
stania znanych gier, zabaw i eksperymentów matematycznych dla uczniów szkoły 
podstawowej, które można samemu wykonać w szkole lub w domu. Uczeń czyta 
instrukcje i wykonuje zadania. Samodzielne przygotowanie znanych łamigłówek 
(układanek) sprawi, że dziecko  bawiąc się, jednocześnie ćwiczy umiejętności 
szkolne, głównie stosuje wiedzę i umiejętności geometryczne w sytuacji prak-
tycznej; uczy się przez doświadczenie, obserwację;  formułuje samodzielne wnio-
ski. Podczas gry ćwiczy sprawność rachunkową, tworzy algorytmy, ułatwiające 
obliczenia oraz strategie gry. 

Podane propozycje mają charakter interdyscyplinarny i uwzględniają korelacje 
międzyprzedmiotowe. Każda z nich kończy się problemowymi zadaniami mate-
matycznymi dla ucznia, który drogą obserwacji, doświadczenia, pomiarów i obli-
czeń poszukuje rozwiązań.

 Przedstawione gry, zabawy i eksperymenty matematyczne mają trzy pozio-
1 Projekt POWER „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w za-

kresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. Wspomaganie szkoły było jednym z zadań wynika-
jących z udziału w szkoleniu zorganizowanym przez ORE: „Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji 
kluczowych u uczniów?”

2 Małgorzata Bieńkowska, Gry i zabawy na zajęciach z matematyki na drugim etapie edukacyjnym https://
www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=19486 [online, 
dostęp dn. 02.04.2020]


