
Informacja o wynikach kontroli wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016  

przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 

 Kuratorium Oświaty w Białymstoku zaplanowało 110 kontroli wypoczynku letniego, 

przeprowadzono 105 kontroli, ponieważ 5 wytypowanych wypoczynków zostało odwołanych  

w ostatniej chwili.  

5 kontroli zostało przeprowadzonych na skutek:  

 interwencji rodzica - 3,  

 Policji - 1,  

 Sanepidu – 1.  

4 kontrole wypoczynku zostały przeprowadzone na prośbę innych kuratorów oświaty. W 10 

przypadkach kontroli dokonano przy udziale przedstawicieli Policji, a 8 z pracownikami 

Powiatowych Inspekcji Sanitarnych.  

Wyboru placówek do kontroli dokonano uwzględniając organizatorów, którzy 

pierwszy raz rejestrowali wypoczynek, którzy uzupełniali zgłoszenie po wskazanych 

nieprawidłowościach oraz tych, u których w czasie poprzedniej kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości.  

 Kontrolę przeprowadzili pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku w oparciu   

o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.) 

oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Skontrolowano 28 półkolonii,  

52 obozów (w tym 15 sportowych, 3 językowe, 3 harcerskie, 1 jeździecki, 1 militarny,  

4 taneczne), 25 kolonii ( w tym  2 kolonie zuchowe). W kontrolowanych placówkach 

wypoczywało 3702 uczestników, w tym 1341 dzieci poniżej 10 roku życia uczestników. 

Najbardziej liczna grupa liczyła 37 uczestników, a najmniej liczna – 4. Z wypoczynku 

letniego w tych placówkach skorzystało 50 dzieci niepełnosprawnych.  

 W 34 placówkach stwierdzono niezgodność kart kwalifikacyjnych z wzorem 

opublikowanym w w/w rozporządzeniu  - organizatorzy utworzyli własny wzór kart, w tym  

w 8 przypadkach karty zawierały wszystkie informacje ze wzoru. 

Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawowało w sumie 325 wychowawców, 

którzy posiadali kwalifikacje zgodne z art. 92p ustawy o systemie oświaty. Kierownicy 

dwóch obozów nie posiadali stosownych kwalifikacji. Zamiast kursu dla kierowników 

wypoczynku mieli ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. Niemal wszyscy 



członkowie kadry mieli dokumenty potwierdzające niekaralność (brak zaświadczenia  

o niekaralności w jednym przypadku). 

We wszystkich przypadkach zapewniona była opieka medyczna. Najczęściej 

wskazywano najbliższą przychodnię (69) oraz pielęgniarkę (16), ratownika medycznego (7), 

pogotowie ratunkowe (7), szpital (2), umowę z lekarzem (6). W każdej z placówek 

wypoczynku, w której korzystano z kąpielisk, zapewniona była opieka ratownika. Wszystkie 

dzieci uczestniczące w wypoczynkach, które poddano kontroli, były ubezpieczone,  

w przypadku jednych półkolonii ubezpieczono jedynie trzydniową wycieczkę.  

W dokumentacji wszystkich form wypoczynku znajdował się rejestr wypadków. Odnotowano 

10 urazów tj: złamane przedramię, stłuczony palec, omdlenia, odparzenie, otarcie łokci i nogi, 

ukąszenie kleszcza, złamanie nogi przez wychowawcę. 

Podczas kontroli stwierdzono, że we wszystkich placówkach, wychowawcy posiadali 

wymaganą dokumentację: plany pracy, dzienniki zajęć. Również dokumentacja kierownika 

wypoczynku była prowadzona prawidłowo (regulaminy i program wypoczynku, regulaminy 

korzystania z obiektów, zakresy obowiązków wychowawców i kierownika, karty wycieczek, 

listy uczestników), jedynie na jednym obozie brakowało programu wypoczynku. W pięciu 

przypadkach wychowawcy nie mieli zakresów obowiązków. Z opracowanymi regulaminami 

kierownicy wypoczynku zapoznawali zarówno uczestników, jak i rodziców. Ponadto 

regulaminy były umieszczone w widocznych miejscach oraz na stronach internetowych 

placówek. 

Programy wypoczynku, opracowane przez kierowników wypoczynku, ukierunkowane 

były na wszechstronny rozwój uczestnika. Były one dostosowane do możliwości dzieci. 

Rozkład dnia był urozmaicony, a poszczególne dni różniły się od siebie. W dwóch 

przypadkach brakowało udostępnionego rozkładu zajęć.  

Kierownicy trzech form wypoczynków nie dokumentowali przeprowadzanej kontroli 

wykonywania obowiązków przez pracowników. W pozostałych placówkach kontrolę 

wykonywania obowiązków przez wychowawców dokumentowano w dziennikach zajęć.  

Wszystkie kontrolowane placówki były dobrze wyposażone w pomoce, sprzęt 

sportowy, materiały do prowadzenia zajęć, urządzenia, gry i różne przybory.  

32 kontrolowane formy wypoczynku otrzymały dofinansowanie z kuratoriów oświaty, 

organów prowadzących lub innych instytucji. 

Z informacji uzyskanych od uczestników wypoczynku wynika, że byli oni zadowoleni  

z organizowanych zajęć, zwłaszcza wycieczek, oraz warunków lokalowych.  Posiłki dzieci 

oceniały jako smaczne. 



W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 karty kwalifikacyjne niezgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 6 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.  

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - 17 

 brak zaświadczenia o niekaralności wychowawcy wypoczynku - 1 

 niepowiadomienie właściwego kuratorium oświaty o zmianach w zgłoszonym 

wypoczynku – 6 

 brak pełnych kwalifikacji kierownika wypoczynku – 2 

 brak zakresów pracowników – 3, jeden zakres nie został podpisany przez 

organizatora 

 brak dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – 1 

 brak programu wypoczynku - 1 

 brak opieki nad dziećmi nocującymi w namiotach – 1. 

  

Podlaski Kurator Oświaty wydał 2 decyzje o zakończeniu prowadzenia wypoczynku, po 

stwierdzeniu  prowadzenia go niezgodnie z prawem. Pierwsza decyzja dotyczyła zamknięcia 

obozu sportowo – rekreacyjnego, druga półkolonii. 

 Podlaski Kurator Oświaty złożył do Policji 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia 

wykroczenia, polegającego na prowadzeniu wypoczynku bez zgłoszenia go do właściwego 

kuratora oświaty. 

 Reasumując stwierdzić należy, że wypoczynek letni w województwie podlaskim  

w 2016 r. odbył się w sposób bezpieczny oraz atrakcyjny i urozmaicony dla uczestników. 

Mimo początkowych trudności związanych z wejściem w życie nowych przepisów oraz 

funkcjonowaniem nowej elektronicznej bazy wypoczynku, można stwierdzić, że nie wpłynęło 

to negatywnie na jego organizację. Wszystkie sygnały od służb wykonujących zadania 

związane z prowadzeniem bezpiecznego wypoczynku, zostały zbadane i wyjaśnione. 


