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Szanowni Państwo, 

 w związku z priorytetem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, prosimy o zapoznanie  się 

informacjami nt. zasad bezpiecznego wypoczynku i zabawy podczas ferii. 

I .Przed wyjazdem dziecka na  wypoczynek należy dokładnie: 

1. sprawdzić, kto jest jego organizatorem (jaka organizacja czy instytucja, osoba fizyczna) i czy 

wypoczynek został zgłoszony – zgłoszenie wypoczynku można sprawdzić w bazie 
wypoczynku: wypoczynek.men.gov.pl (trzeba wpisać numer wypoczynku podany przez 

organizatora, termin i miejsce wypoczynku) → wypoczynek zgłoszony posiada status 

zatwierdzony i tylko taki może być realizowany, 
2. dowiedzieć się, gdzie odbywa się wypoczynek (dokładny adres), 
3. sprawdzić termin i godzinę wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka, 

4. dowiedzieć się, w jaki sposób organizator zapewnia opiekę medyczną, 

5. zapytać, czy opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, 

6. sprawdzić, czy na czas przejazdu zapewniona jest właściwa opieka nad dziećmi, 

 

II. Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek opiekunowie/rodzice powinni zwrócić także uwagę 

 na to, czy: 
1. firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób, 

2. posiada tabor zastępczy na wypadek awarii, 

3. pojazd wyznaczony do przewozu dzieci posiada aktualne badania techniczne. 

 
Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed planowanym wyjazdem powinni 

zawiadomić najbliższą jednostkę policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą 

dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego. Istnieje również możliwość 
sprawdzenia autokaru przez  inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrola będzie 

przeprowadzona po uprzednim zgłoszeniu dokonanym telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Dane kontaktowe pod którymi można zgłosić autobus do kontroli: tel. 32 42 88 153    lub   32 42 
88 150, adres skrzynki elektronicznej e-mail:  biuro@katowice.witd.gov.pl 

 

 

III. Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wskazane jest: 
1. posiadać kontakt do kierownika wypoczynku oraz do ośrodka (w razie niemożności 

skontaktowania się z kierownikiem), 

2. poznać warunki, w jakich będzie przebywać dziecko ( zakwaterowanie, sposób organizacji 

żywienia, zaplecze sanitarne, baza sportowo- rekreacyjna), 
3. poznać szczegółowy program pobytu, ze szczególnym uwzględnieniem liczby godzin zajęć 

specjalistycznych, wycieczek lub innych atrakcji, 

4. otrzymać od organizatora listę rzeczy (zgodnie ze specyfiką wypoczynku), które dziecko 
powinno zabrać ze sobą, 

5. zapoznać się z obowiązującym regulaminem uczestnika wypoczynku (godzina pobudki oraz 

ciszy nocnej, kwestia kieszonkowego, przechowywania pieniędzy  i wartościowych 

przedmiotów, przewidziane upomnienia i kary), 
6. ustalić kwestię posiadania i korzystania w trakcie wypoczynku przez dziecko 

 z telefonu komórkowego, 

7. sprawdzić, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od następstw nieszczęśliwego wypadku, 
a organizator od odpowiedzialności cywilnej, 

8. ustalić z organizatorem kwestie związane z odwiedzinami dziecka, 

9. w wypadku pozostawania dziecka w trakcie leczenia - ustalić z organizatorem kwestie 
przyjmowania przez dziecko leków (czy dziecko przyjmuje je samo, czy opiekun ma mu 

 o tym przypomnieć – jeśli tak, musi wiedzieć jakie dawki i w jakich odstępach czasowych 

dziecko ma przyjmować – informacja od lekarza prowadzącego), 

10. poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zrachowaniach dziecka (moczenie 
 w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe, itp.), które mogą mieć wpływ  

na bezpieczeństwo dziecka lub powstawanie sytuacji niekomfortowych dla dziecka i innych 

uczestników, 
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11. informować organizatora wypoczynku (kierownika / wychowawcę wypoczynku)  

o wszelkich nieprawidłowościach występujących podczas wypoczynku, 

12. informować niezwłocznie kuratora oświaty (właściwego ze względu na lokalizację 
wypoczynku lub kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę organizatora 

wypoczynku) o wszelkich nieprawidłowościach występujących w trakcie wypoczynku, 

13. żądać protokołu powypadkowego, jeżeli dziecko uległo wypadkowi w trakcie wypoczynku. 

IV. Przed wyjazdem Rodzic/Opiekun prawny powinien dziecku: 

1. podać telefon kontaktowy do domu i innych bliskich osób (wskazane więcej niż jeden 

kontakt), 

2. podać numer bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, 
3. przekazać wszystkie informacje ustalone z organizatorem, takie jak miejsce wypoczynku, 

termin, zasady odwiedzin, organizacji wypoczynku, itp., 

4. wyjaśnić, żeby bezwzględnie informowało bezpośrednio zarówno opiekuna jak  
i rodzica o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. obcy ludzie, oddalanie się poza miejsce 

wypoczynku, zakupy z nieznanego źródła, itp.) - szczególnie małe dzieci należy uczulić  

na konieczność bezwzględnego stosowania się do zasad na wypoczynku (zakaz oddalanie się 
od grupy i miejsca pobytu), 

5. uświadomić, że zaraz po przyjeździe powinno odbyć się spotkanie organizacyjne, a jeśli  

go nie będzie, dziecko samo powinno się ubiegać o potrzebne mu informacje, 

6. uświadomić, że nie powinno się bać lub wstydzić poinformować opiekuna  
o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach, jakie mają 

miejsce podczas wypoczynku, 

7. uświadomić, że powinno zgłaszać opiekunom wszelkie przejawy przemocy  

i agresji ze strony uczestników wypoczynku. 
 

Organizatorzy wypoczynku mają obowiązek udzielenia rodzicom wszelkich  

informacji o warunkach wypoczynku, programie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz 
kwalifikacjach zatrudnionych wychowawców. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych 

 i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz właściwej opieki 

wychowawczej spoczywa na organizatorze. 

 
 W trakcie wypoczynku skargi należy kierować do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu  

na lokalizację wypoczynku lub do delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, właściwej 

ze względu na siedzibę organizatora wypoczynku 
 

W okresie ferii letnich funkcjonować będzie całodobowa interwencyjna infolinia telefoniczna  

o numerze 32 207 70 77 obsługująca zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w organizacji 
wypoczynku. 

Wykaz delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach 

Lp. Delegatura Dane kontaktowe Obszar działania 
1. Delegatura  

w Bielsku – 

Białej 

 

43 – 300 Bielsko-Biała 
ul. Piastowska 44 

tel. (033) 812-26-45 

fax (033) 822-81-75 
e-mail bielsko@kuratorium.katowice.pl 

Miasto i powiaty wchodzące  
w obszar działania 

delegatury: 

miasto na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała, powiaty: 

bielski, cieszyński, 

pszczyński, żywiecki 
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2. Delegatura  

w Bytomiu 

41 – 902 Bytom 

ul. Antoniego Józefczaka 39 

tel. (032) 388-00-70 
e-mail bytom@kuratorium.katowice.pl 

Miasto i t  

powiaty wchodzące w 

obszar działania delegatury: 
miasto na prawach 

powiatu: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śląskie, 

Siemianowice Śląskie 
powiat: tarnogórski 

 

3. Delegatura w 
Częstochowie 

42-200 Częstochowa 
ul. Sobieskiego 7 

centrala (034) 378-20-00 

tel.(034) 378-23-34, 324-33-62 

fax 324-54-71 
e-mail 

czestochowa@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiaty wchodzące  
w obszar działania 

delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 

Częstochowa 
powiat: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski 

4. Delegatura w 

Gliwicach 

44-100 Gliwice 

ul. Warszawska 35 

tel. (032) 231-29-41 

fax (032) 231-29-41 
e-mail gliwice@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące 

 w obszar działania 

delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 
 Gliwice, Ruda Śląska, 

Zabrze 

powiat: gliwicki 
5. Delegatura  

w Rybniku 

44-200 Rybnik 

ul. 3-go Maja 27 

tel. (032) 422-38-02 

e-mailrybnik@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące  

w obszar działania 

delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 
Jastrzębie Zdrój, Rybnik, 

Żory 

powiat: mikołowski, 
raciborski, rybnicki, 

wodzisławski 
6. Delegatura  

w Sosnowcu 

41-200 Sosnowiec 

ul. Krzywa 2 
tel.(032) 265-51-30 

fax (032) 266-60-40 

e-mail sosnowiec@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące  

w obszar działania 
delegatury: 

miasta na prawach powiatu: 

Dąbrowa Górnicza, 
Jaworzno, Sosnowiec, 

Mysłowice, 

powiat: będziński, 
zawierciański 

7. Wydział 

Nadzoru 

Edukacji 

40-024 Katowice 

ul. Powstańców 41a 

tel. (32) 606-30-41 
fax (32) 606-30-42 

e-mail kancelaria@kuratorium.katowice.pl 

Miasta i powiat wchodzące  

w obszar działania 

delegatury: 
miasta na prawach powiatu: 

 Katowice, Świętochłowice, 

Tychy, powiat: bieruńsko-
lędziński 
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Oprac.: Z. Michalski, st. wizytator w Oddziale Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  


