
 

 

 

 

 

 

Organizując wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy naleŜy zadbać o bezpieczne                               

i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady 

organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy określa rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej,  a takŜe zasad jego organizowania 

i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). 

 

Zgłoszenie wypoczynku dokonywane jest drogą elektroniczną poprzez 

wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl lub http://wypoczynek.men.gov.pl,                         

a następnie złoŜenie wydruku tego formularza wraz z załącznikami 

we właściwym kuratorium oświaty biorąc pod uwagę siedzibę lub miejsce 

zamieszkania organizatora wypoczynku nie później niŜ 21 dni przed terminem rozpoczęcia 

wypoczynku. Na stronie internetowej znajdują się dwa formularze, które wypełnia się 

w zaleŜności od rodzaju wypoczynku i miejsca, w którym został on zaplanowany: 

� Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 jest właściwy dla wypoczynku, odbywającego 

się w kraju, trwającego powyŜej 5 dni lub zorganizowanego dla więcej niŜ 

25 uczestników.  

� Formularz znajdujący się w załączniku 2 jest właściwy dla wypoczynku trwającego 

do 5 dni i dla nie więcej niŜ 25 uczestników (warunek łączny) lub dla wypoczynku 

odbywającego się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników). 

Formularz ten słuŜy równieŜ zgłoszeniu wypoczynku organizowanego w miejscu  

zamieszkania. 

 

zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej  (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) do zakresu działania Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w ramach bieŜącego nadzoru sanitarnego naleŜy kontrola przestrzegania 

przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne m. in. w miejscach 

wypoczynku. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa 

lubuskiego prowadzą kontrole miejsc wypoczynku na podstawie informacji o turnusach 

zarejestrowanych  w elektronicznej bazie wypoczynku. 

 

Podczas kontroli ocenie podlega: 
 

TEREN 
⇒ Teren placówki powinien być ogrodzony, a ogrodzenie powinno znajdować w dobrym 

stanie technicznym. 

⇒ NaleŜy zapewnić równą i utwardzoną nawierzchnię dróg i przejść. 

⇒ Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia naleŜy zakryć pokrywami lub trwale 

zabezpieczyć w inny sposób. 

⇒ W przypadku opadów śniegu przejścia oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje 

piaskiem. 



BUDYNEK  
⇒ Zapewniony dostęp do bieŜącej ciepłej i zimnej wody. 

⇒ Podłączenie do kanalizacji ogólnej lub zbiornika bezodpływowego. 

⇒ Sufity, ściany, podłogi, posadzki oraz stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie 

technicznym. 

⇒ Mikroklimat pomieszczeń:  

– wszystkie pomieszczenia powinny mieć zapewnioną sprawnie działającą wentylację 

grawitacyjna lub mechaniczna,  

– okna powinny mieć konstrukcję umoŜliwiającą otwieranie co najmniej 50% ich 

powierzchni, w celu umoŜliwienia wietrzenia pomieszczeń, 

– w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia naleŜy zapewnić temperaturę co 

najmniej 18
o
C, a w pozostałych pomieszczeniach: pokoje mieszkalne - 20

o
C, sale 

gimnastyczne - 16
o
C, natryskownie - 24

o
C, 

⇒ Pomieszczenia mieszkalne:  

– odpowiednia liczba miejsc noclegowych, sypialnie powinny być wyposaŜone w łóŜka 

pojedyncze (zachowany odstęp między łóŜkami nie mniejszy niŜ 30 cm), a takŜe 

w szafki ubraniowe, nocne i wieszaki,  

– koce i pościel utrzymane w czystości,  

– meble i sprzęt utrzymany w czystości i dobrym stanie technicznym, 

⇒ Pomieszczenia sanitarne:  

– zapewnione standardy dostępności do urządzeń sanitarnych (jedna miska ustępowa 

i jeden pisuar na 20 chłopców, jedna miska ustępowa na 10 dziewcząt, jedna 

umywalka na 5 osób, jedno urządzenie natryskowe dla 15 osób), 

– wyposaŜone w środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki 

papierowe lub suszarki),  

– ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe 

i nieśliskie. 

 

WARUNKI DO UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI 
⇒ urządzenia i sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym, posiadające 

stosowne certyfikaty i atesty, 

⇒ nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych w dobrym stanie technicznym, 

⇒ bramki, inne konstrukcje przymocowane trwale do podłoŜa, 

⇒ w miejscach przeznaczonych do uprawiania ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw naleŜy 

umieścić tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu, 

 

PIERWSZA POMOC 
⇒ Apteczki znajdujące się w pomieszczeniach naleŜy wyposaŜyć w podstawowe środki 

opatrunkowe oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. 

 

NaleŜy teŜ pamiętać o przestrzeganiu zakazu palenia tytoniu oraz umieszczaniu 

w widocznych miejscach odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych informujących 

o zakazie palenia tytoniu! 

 

 


