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Poznań, 19 stycznia 2017 r.

LIST WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z okazji zbliżających się ferii zimowych
Drodzy Uczniowie/Wychowankowie
szkół i placówek
województwa wielkopolskiego
Zbliżają się ferie zimowe, które w bieżącym roku szkolnym w województwie
wielkopolskim rozpoczną się 30 stycznia i trwać będą do 12 lutego.
Życzę Wam radosnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych.
Udany wypoczynek to przede wszystkim bezpieczne i przyjazne warunki zabawy,
dlatego proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zarówno w domu jak i podczas
zorganizowanego wypoczynku.

Szanowni Rodzice
Za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych
warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku - podstawa prawna:
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Informacje na temat wybranego wypoczynku zawiera ogólnopolska Baza
wypoczynku, prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępna na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl w zakładce wypoczynek
lub na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl
Na wskazanej stronie znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku.
Organizator wypoczynku winien poinformować rodziców uczestnika albo pełnoletniego
uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie,
miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie. Organizator wypoczynku
odpowiedzialny jest również za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych
w formularzu zgłoszenia wypoczynku. Po otrzymaniu wersji papierowej zgłoszenia
wypoczynku kurator odnosi się do formalnej zgodności przesłanych dokumentów z zapisami
ww. ustawy i rozporządzenia.
Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty
właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Nadzór nad wypoczynkiem dzieci
i młodzieży szkolnej na terenie województwa wielkopolskiego sprawuje Wielkopolski
Kurator Oświaty we współpracy z Policją, Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną
oraz Państwową Strażą Pożarną.

Rodzice przed wysłaniem dziecka na wypoczynek winni zapoznać się bardzo
dokładnie z zaproponowaną przez danego organizatora wypoczynku ofertą, zwracając uwagę
m.in. na:
 warunki sanitarno-higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki
zakwaterowania,
 kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
 zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym
zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania
leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie
wypoczynku,
 informacje o organizatorze w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
 szczegółowy program wypoczynku,
 regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego,
zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy
i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).
Nieprawidłowości dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności w sytuacji
wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku można zgłaszać
telefonicznie:
1) Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tel. 61 8541936, 61 8541 667, od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00,
2) Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900, całodobowo,
3) bezpłatna infolinia, tel. 987.
Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają wizytatorzy
Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
 w Poznaniu: Alicja Maria Rajewicz, tel. 61 854 16 67,
 w Lesznie:
Aldona Maria Grześkowiak-Węglarz, tel. 65 525 99 61,
Magdalena Krystyna Jurkiewicz, tel. 65 525 89 02,
 w Pile:
Renata Urszula Ciołek, tel. 67 349 14 59,
 w Kaliszu:
Marzena Szczudlik, tel. 600 211 837,
Sławomir Wilak, tel. 600 185 389,
 w Koninie: Joanna Karolewska, tel. 63 243 51 05 w. 18.
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