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Podstawy prawne procedur

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
i SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i 
turystyki (Dz.U.2001.135.1516).

2.  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.1997.12.67).



ZGŁASZANIE WYCIECZEK
Wycieczkę  zgłaszamy na platformie elektronicznej:

edu.kuratorium.wroclaw.pl

Uwaga:   Elektroniczne zgłoszenie wycieczki zagranicznej 

nie wymaga dodatkowego wysyłania dokumentów w 
formie papierowej.

Na platformie www. w ramach jednego zgłoszenia 
wycieczki zagranicznej zamieszczamy tylko skan karty 

wycieczki i skan listy uczestników.

Potwierdzeniem poprawności dokumentów 
zamieszczonych przez szkołę na platformie 
elektronicznej jest informacja o przyjętym 

zawiadomieniu generowana w formie pisma.



ZGŁASZANIE  WYPOCZYNKU
   Organizator wypoczynku przedkłada 

właściwemu Kuratorowi oświaty zgłoszenie  
planowanego wypoczynku w 2 postaciach

1.PAPIEROWEJ   (Kancelaria KO Wrocław) 

2.ELEKTRONICZNEJ  (Platforma www)

     nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia 
wypoczynku  (liczonym od daty wpływu wersji 
papierowej do właściwego Kuratorium Oświaty).

Adres platformy elektronicznej www na której zgłaszamy 
wypoczynek:

men.gov.pl/rejestracja



KIEROWNIK WYPOCZYNKU

1.  Kierownikiem wypoczynku może być osoba, 
która:
1) spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a 
ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie;
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletni staż pracy 
dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-
wychowawczej.



WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU
1.  Wychowawcą wypoczynku może być 
osoba, która:
1)  spełnia warunek, o którym mowa w art. 
92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada wykształcenie co najmniej 
średnie;
4) ukończyła kurs dla wychowawcy 
wypoczynku.



1) spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży 
zorganizowanego w formach, o których mowa w 
ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy 
wypoczynku nie może być osoba karana za 
umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu 
na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności na szkodę 
małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i 
opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w 
art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 



1) spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

1a. (cd) przestępstwo określone w rozdziale 7 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, 
wobec której orzeczono zakaz prowadzenia 
działalności związanej z wychowywaniem, 
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad 
nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od 
przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi 
osobami lub zakaz opuszczania określonego 
miejsca pobytu bez zgody sądu. 



1) spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym 
mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub 
kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
jest obowiązany przedstawić organizatorowi 
wypoczynku dzieci i młodzieży informację z 
Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na 
wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, 
który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie 
przepisów, które zawierają warunek niekaralności 
za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w 
formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwa, o których mowa w ust. 1a.”



Opinia lub Protokół 
Państwowej Straży Pożarnej

   Najczęściej spotykane błędy:

 opinia została wydana na okres inny niż czas trwania wypoczynku,

 protokół zawiera niewyjaśnione zastrzeżenia odnośnie obiektu w którym planowana jest organizacja wypoczynku,

 istnieją rozbieżności między nazwą obiektu i adresem podanym w formularzu wypoczynku a danymi zawartymi w opinii lub protokole 
Państwowej Straży Pożarnej.



Kontrola Wypoczynku

ARKUSZ 
KONTROLI 
WYPOCZYNKU 
DZIECI I 
MŁODZIEŻY



Joanna Król
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

71 340 63 79
j.krol@kuratorium.wroclaw.pl 
www.kuratorium.wroclaw.pl
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