
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 
452) :

§     5.     1. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:
1) kierowanie wypoczynkiem;
2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;
3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, 
trenerom i instruktorom sportu, 
rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia 
podczas wypoczynku;
4) kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3;
5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców 
do czasu ponownego 
przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca
zbiórek wyzna-
czonych przez organizatora wypoczynku;
6) nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
7) zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów 
wodnych, o których mowa 
w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. 
poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy 
wypoczynku;
8) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
9) przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika 
zajęć i kart kwalifika-
cyjnych;
10) udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty 
kwalifikacyjnej uczestnika 
wypoczynku;
11) nadzór nad realizacją programu;
12) podział uczestników wypoczynku na grupy.
2. Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:
1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
2) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
3) prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa 
załącznik nr 5 do rozporzą-
dzenia;
4) opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
5) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
6) realizacja programu;
7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie 
higieny, zdrowia, wyżywienia 
oraz innych czynności opiekuńczych;
8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie 
korzystania z wyzna-
czonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie osób prze-
bywających na obszarach wodnych;
10) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku. 


