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Rodzice, Opiekunowie 
oraz Uczniowie
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
wakacje to czas odpoczynku po trudach całorocznej nauki. Czas wyjazdów rodzinnych, 
ale również wyjazdów organizowanych dla dzieci i młodzieży przez, np.: szkoły, fundacje, 
stowarzyszenia, przedsiębiorców turystycznych itp.

Każdy wypoczynek powinien być organizowany w celach rekreacyjnych, regeneracji sił 
fizycznych i psychicznych. Taki wypoczynek może być połączony z pogłębianiem wiedzy, 
rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. 

Nie pozwólmy, by radość tych zbliżających się dwóch miesięcy wakacyjnych przesłaniały 
doniesienia o wypadkach, jakim ulegają podczas letnich wyjazdów dzieci i młodzież oraz 
o innych niepokojących zdarzeniach. 

Przypominam Państwu, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. organizację wypoczynku regulują 
przepisy art. 92a-92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 452) i obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży. 

Każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży trwająca nieprzerwanie co najmniej 2 dni 
w czasie ferii letnich w kraju lub zagranicą, w szczególności w formie kolonii, obozu, 
półkolonii podlega zgłoszeniu kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Każdy zatwierdzony wypoczynek jest umieszczony w elektronicznej bazie wypoczynku. 
Można to sprawdzić korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 
www.wypoczynek.men.gov.pl otwierając zakładkę Baza wypoczynku i wprowadzając kilka 
podstawowych o nim informacji. 

Zachęcam Państwa - Rodziców i Opiekunów dzieci do dokładnego zapoznania się z ofertą 
kolonii lub obozu, na które ma pojechać dziecko, w tym z programem, warunkami pobytu, 
planowanej kadrze. Należy również sprawdzić, czy ta forma wypoczynku została zgłoszona 
do kuratora oświaty, a tym samym, czy jest ona legalna. 
Na Państwa żądanie organizator jest zobowiązany przedstawić numer umieszczenia 
zgłoszenia w bazie wypoczynku, jak również wydać zaświadczenie o jego zgłoszeniu. 
System bazy wypoczynku umożliwia organizatorowi samodzielne wydrukowanie 
potwierdzenia zgłoszonego wypoczynku. 

http://www.wypoczynek.men.gov.pl/
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Dodatkowe informacje na temat bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży znajdą 
Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty 
w Warszawie w zakładce Organizacja Wypoczynku/ Wypoczynek.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo odpoczywających dzieci i młodzieży na półkoloniach, 
wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz przebywających w miejscach swojego 
zamieszkania.

Drodzy Uczniowie pamiętajcie, że od Was również zależy czy wspomnienia 
z wakacji będą pozytywne. Bądźcie rozważni, słuchajcie i rozmawiajcie z waszymi 
Rodzicami i Opiekunami o wszelkich problemach, unikajcie zachowań ryzykownych 
i niebezpiecznych.
Życzę Wam bezpiecznych, pięknych i słonecznych wakacji, wolnych od trosk 
i zmartwień, samych pozytywnych przeżyć i wspomnień, do których zapewne będziecie 
wracać już po ich zakończeniu. 

Z poważaniem 
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