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    STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW „NOWA ENERGIA” 

                              43-225 Wola Osiedle Pod Sosnami 7 

                             e-mail: nowaenergia@op.pl 
 

 

Wola, dnia  22   kwietnia 2017 r. 

 

 

Pan Bogdan Taranowski  

 

Wójt Gminy Miedźna     

 ul. Wiejska 131 

        

43-227 Miedźna 

 

 

Środowisko Stowarzyszenia Nowa Energia niezmiennie odbiera sygnały związane  

z deficytami w obszarze inicjatyw stwarzających szanse rodzicom dzieci, zwłaszcza tych  

w wieku wczesnoszkolnym, które pozwoliłyby na optymalne godzenie obowiązków 

zawodowych z rodzinnymi.  

W nawiązaniu do ubiegłorocznej Pana odpowiedzi nie przeczymy zaangażowaniu  

i znamy doskonale wkład Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej  

w zakresie propozycji uatrakcyjniania okresów wolnych od nauki szkolnej. Nie mniej 

większym problemem dla wielu rodzin w tych okresach jest przede wszystkim brak 

kompleksowej opieki nad dziećmi w godzinach pracy ich rodziców niż tzw. potoczna „nuda”. 

W sposób oczywisty najmniej dotyczy to grupy przedszkolaków i dzieci starszych.  

Te pierwsze mogą korzystać z dyżurów przedszkolnych i nie ma w tym nic odkrywczego, 

stąd odpowiedź Pana w tym wątku wskazuje, że nie do końca Pan zrozumiał istotę naszej 

propozycji. Z kolei dzieci starsze nie potrzebują już wielogodzinnej opieki, zwykle 

przemieszczają się samodzielne i to one najbardziej mogą korzystać z oferty GOK, GOSiR  

i bibliotek, nawet jeśli rodzic jest w tym czasie w pracy.  

Co do zapowiedzianej przez Pana „szczegółowej analizy” potrzeb i planowanego 

przedsięwzięcia na rok 2017 pod nazwą „Lato w szkołach” oraz przytoczony przez Pana 

termin poprzedzający moment organizacji aż minimum rok, jak na diagnozę potrzeb to cały 

ogrom czasu. Zwłaszcza, że dotarły do nas informacje ze strony wielu rodziców, którzy  

po dzień dzisiejszy nie są zorientowani, że ten proces w ogóle trwa. Spotkaliśmy się  

z informacjami, że możliwość zaproponowana przez Pana na najbliższe wakacje jest za mało 

rozpropagowana. Wg naszych informacji zapisy odbywają się w jednym z sekretariatów 

szkoły, co do reszty nie mamy wiedzy także i my. Tymczasem już rok temu informowaliśmy 

Pana, że to poważny problem dla wielu rodzin zamieszkujących na terenie naszej gminy. Tym 

samym mamy wątpliwość, czy te działania są w ogóle koordynowane? Jeśli tak, prosimy  

o jak najszybsze ujawnienie się w tej materii. 

Dla usprawnienia zapowiedzianej przez Pana „szczegółowej analizy” prosimy  

o zdynamizowanie i rozpropagowanie informacji o planach zapewnienia opieki dzieciom  

w czasie wakacji na wszelaki możliwy sposób. Począwszy od najbliższych zebrań szkolnych, 

informacji wychowawców szkolnych umieszczanych w dzienniczkach korespondencji, 
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poprzez e-dzienniki, wyeksponowanie takich informacji na stronach internetowych szkół  

i samego Urzędu Gminy, w miesięczniku Gminne Sprawy oraz umieszczeniu plakatów  

w miejscach widocznych. Także i portal Wolanie.info nie odmówiłby współpracy i pomocy  

o czym jesteśmy dogłębnie przekonani. Czy dotychczasowa „szczegółowa analiza” była 

promowana na powyżej opisane sposoby? Prosimy o odpowiedź na to pytanie.  

Upływ czasu jest bezlitosny i zaczynamy mieć przykre obawy, żeby z tej historii mającej 

ukazać poznanie potrzeb rodziców i dzieci poprzez słabą organizacje i koordynację 

„szczegółowej analizy” nie doszli Państwo do błędnego przekonania o ich braku.   

Dlatego mobilizując Pana do jak najszerszego rozpytania zalecamy spróbować z wszelką 

starannością dotrzeć pod każdą „strzechę”, zwłaszcza młodszego wiekowo ucznia wszystkimi 

możliwymi kanałami komunikacyjnymi.  

Jednocześnie ponownie uczulamy na sytuację rodziców, których dzieci w miesiącu czerwcu 

kończą uczęszczać do przedszkola a które są na tyle małe, że zgodnie z prawem samodzielnie 

nie mogą przemieszczać się w obrębie dróg publicznych i wiele z nich jest z automatu 

wykluczona z oferty wakacyjnej oferowanej dotychczas standardowo w naszej gminie przez 

GOK i bibliotekę. Po dokonanej zmianie organizacji ruchu polegającej na zastąpieniu strefy 

zamieszkania w strefę ograniczonego ruchu ma to swoje szczególne znaczenie dla dzieci  

z Woli zamieszkałe przy ul. Górniczej.  

Rozumiemy, że organizacja wakacji dla dzieci rodziców pracujących to dla gminy 

pewne obciążenie finansowe ale też świetna okazja, aby w zamian za stworzenie rodzicom 

przyjaznych warunków w opisywanym okresie zaktywizować ich i pobudzić oddolnie  

do inicjatywy. Przecież ci rodzice pracują w różnych miejscach, mogą pomóc zorganizować 

chociażby jakieś drobne upominki czy słodycze dla dzieci. Zdarzało się to przecież już  

na różnorakich piknikach i innych imprezach szkolnych czy przedszkolnych. A zachęcanie  

do 1% podatku po kątem zapewnienia oferty placówki oświatowej w okresie wakacji i ferii 

zimowych, czy miało to miejsce? Prosimy o informację także i w tym zakresie. 

 Przy okazji „ostatniej batalii” o Technikum z Zespołu Szkół z Woli Przewodniczący 

samorządu uczniowskiego wspomniał o potencjale uczniów tej szkoły. Nadmienił, że wielu  

z nich ma przygotowanie, umiejętności  i kompetencje w zakresie animacji czasu wolnego dla 

dzieci. Prosimy o informację, czy wobec tego zostali oni poproszeni o włączenie się  

w inicjatywę organizacji czasu swoim młodszym kolegom latem 2017 r. i z jakim skutkiem. 

Konkludując pragnę Pana uspokoić w kwestii Pana obaw, że tylko z rocznym 

wyprzedzeniem można planować organizację wypoczynku letniego. Wg tego do czego 

dotarliśmy takie zgłoszenie powinno być zarejestrowane nie później niż 21 dni przed 

rozpoczęciem wypoczynku. 

Pozwalam sobie przekazać Panu w załączniku syntetyczne opracowanie naszego 

Stowarzyszenia skupiające najważniejsze informacje we wnioskowanym zakresie.  

 

         Przedstawiciel Stowarzyszenia

         

          Jan Słoninka 

 
Do wiadomości: 

 

Rada Gminy Miedźna  
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1. Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniad organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 
organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). 
Organizatorami wypoczynku mogą byd szkoły i placówki, osoby prawne, fizyczne, a także jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków i właściwej opieki wychowawczej. 
Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudnid wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

 
2. Wymagania co do bezpieczeostwa przeciwpożarowego: 

Organizator wypoczynku do zgłoszenia wypoczynku dołącza załącznik - aktualną opinię 
Paostwowej Straży Pożarnej lub protokół okresowej kontroli obiektu. Właściciel lub zarządca 
budynków, obiektów lub terenu, gdzie ma byd realizowany wypoczynek jest zobowiązany 
przedstawid, a w przypadku jej nieposiadania wystąpid o opinię potwierdzającą spełnienie wymagao 
przeciwpożarowych, wydaną przez właściwego terenowo komendanta powiatowego/miejskiego 
Paostwowej Straży Pożarnej. 

 
3. Kierownik wypoczynku: 

Wypoczynkiem może kierowad: 
 • nauczyciel; (przez „nauczyciela” w kontekście organizowanego wypoczynku uznad należy osobę 
posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno 
emerytowanego nauczyciela jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje  
do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej).  
• czynny instruktor harcerski w stopniu, co najmniej podharcmistrza; 
 • inna osoba posiadająca, co najmniej trzyletni (36 miesięcy) staż pracy opiekuoczo - wychowawczej 
lub dydaktyczno-wychowawczej oraz przynajmniej średnie wykształcenie i ukooczone 18 lat życia  
(za pracę opiekuoczo-wychowawczą lub dydaktyczno-wychowawczą uznaje się pracę z dziedmi  
i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, 
świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza 
trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku).  
Osoby te muszą posiadad zaświadczenie o ukooczeniu kursu instruktażowego dla kierowników 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązek posiadania ww. zaświadczenia nie dotyczy: 
 • dyrektora szkoły lub placówki; (tylko czynny dyrektor szkoły lub placówki) 
 • innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko w szkole lub placówce (np.: zastępca dyrektora, 
kierownik internatu). 
 

4. Wychowawca wypoczynku: 

 Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą byd: 

• nauczyciele;  

• studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie 

pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;  

• słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu 

odpowiedniego przeszkolenia;  

• osoby posiadające zaświadczenia o ukooczeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, 

obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia*; 

 *(Program obejmuje: organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację zajęd w czasie trwania 

wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo-opiekuoczej, obowiązki wychowawcy grupy, turystyka 
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i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie 

użyteczne, bezpieczeostwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku – łącznie 36 godzin zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniad organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). 

 • instruktorzy harcerscy w stopniu, co najmniej przewodnika;  

• przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego; 17  

• trenerzy i instruktorzy sportowi; mający ukooczone 18 lat życia i posiadający, co najmniej średnie 

wykształcenie  (w przypadku instruktorów harcerskich w stopniu przewodnika, wymóg posiadania 

średniego wykształcenia wyjątkowo, nie musi byd spełniony). 

 

5. Liczebnośd grup.  

Po opieką jednego wychowawcy może znajdowad się w przypadku:  
• dzieci do 10 roku życia, nie więcej niż 15 uczestników na jednego wychowawcę; 
 • dzieci powyżej 10 roku życia, nie więcej niż 20 uczestników na jednego wychowawcę;  
• grup mieszanych nie więcej niż 15 uczestników na jednego wychowawcę;  
• niepełnosprawnych uczestników wypoczynku liczba ta ulega zmniejszeniu w zależności od stopnia 
niepełnosprawności. 
 

6. Zgłaszanie wypoczynku.  

 Każda forma wypoczynku organizowana w czasie wolnym od zajęd dydaktyczno-wychowawczych 

podlega konieczności zgłoszenia.  

 Zgłoszenia należy dokonad drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza 

on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

 http://wypoczynek.men.gov.pl 

 a następnie złożenie wydruku tego formularza w formie papierowej, podpisanego  

i ostemplowanego przez organizatora wraz z załącznikami (ostemplowanymi za zgodnośd  

z oryginałem) w kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę lub mieszka organizator 

wypełniający wniosek.  

 Każdy z turnusów musi byd zarejestrowany, jako osobne zgłoszenie nie później niż 21 dni przed 

rozpoczęciem wypoczynku. 
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