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w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na

zagadnienie związane z organizacją kursów dla kandydatów na wychowawców kolonijnych.

Zgodnie z treścią 12 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy

wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania

i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 218 poz. 1696), wychowawcami w różnych formach

wypoczynku mogą być osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu dla

wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do ww.

Rozporządzenia. Obejmuje on 18 godzin wykładów oraz 18 godzin ćwiczeń, a więc

36 godzin zajęć.

Problem zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku od wielu lat pozostaje

w centrum zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka. Dlatego moje zaniepokojenie wzbudza

fakt, iż coraz bardziej popularną formą organizacji kursu dla wychowawców kolonijnych jest

kurs internetowy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Powyższy kurs najczęściej

polega na oglądaniu, słuchaniu i zapoznawaniu się z treścią wykładów poprzez prezentacje

multimedialne.

Wydaje się wątpliwym, czy kandydat na wychowawcę, który nigdy nie uczestniczył

w zajęciach z dziećmi, może taką umiejętność posiąść za pośrednictwem internetu. Powstaje

też pytanie, jaka jest wartość ćwiczeń prowadzonych w takiej formie nauczania? Tym



bardziej, że w programie kursu znajdują się ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa zdrowia

i życia uczestników wypoczynku. Taka forma kształcenia nie daje też możliwości praktycznej

weryfikacji umiejętności kursantów. W pracy wychowawczej niezwykle ważne jest

nawiązywanie właściwych relacji z podopiecznymi, budowanie autorytetu opiekuna. Do

nauki właściwego wywiązywania się z roli wychowawcy niezbędny jest kontakt osobisty.

Pragnę podkreślić, że wychowawca bierze odpowiedzialność za dzieci powierzone

jego opiece, a rodzice muszą mieć pewność, że opiekunowie są dobrze przygotowani do

swojej pracy. Zasadnym wydaje się nie tylko wyeliminowanie możliwości ukończenia

takiego kursu za pośrednictwem internetu. ale także zwiększenie liczby godzin kursu

stacjonarnego, przewidzianego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci

i młodzieży (w szczególności liczby godzin przeznaczonych na ćwiczenia, czyli zajęcia

praktyczne z dziećmi). Program powinien obejmować elementy psychologii rozwojowej

i wychowawczej. Ponadto wskazane byłoby, aby wychowawca kolonijny posiadał chociaż

podstawową wiedzę i umiejętności na temat rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka,

metod postępowania z dziećmi z niepełnosprawnościami, jak również z dziećmi

przejawiającymi zaburzenia zachowania i trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz

udzielania pierwszej pomocy.

Mając na uwadze powyższe, w trosce o zapewnienie dzieciom bezpiecznego i udanego

wypoczynku, a także dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian w obecnie

obowiązujących przepisach prawa, działając na podstawie art. 1 Oa oraz art. 11 ust. 2 ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

zwracam się do Pani Minister z prośbą o analizę przedstawionego problemu oraz podjęcie

prac legislacyjnych mających na celu maksymalne zabezpieczenie praw dzieci

przebywających na wypoczynku zorganizowanym.
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odpowiadając na pismo ZEW/500 014/JK z 1 kwietnia 2014 r. dotyczące

zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku, uprzejmie informuję.

Kursy dla wychowawców kolonijnych organizowane są w oparciu o przepisy

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

(Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.). Zgodnie z 14 ww. rozporządzenia,

wydanie zgody na prowadzenie kursów przez osoby prawne i fizyczne oraz

sprawowanie nadzoru nad kursami dla kandydatów na wychowawców

wypoczynku należy do kompetencji właściwego kuratora oświaty.

W załączniku do ww. rozporządzenia określono program kursu

przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku. Program

określa tematykę i liczbę godzin poszczególnych zajęć, a także formy ich

realizacji. Kurs dla wychowawcy kolonijnego obejmuje 36 godzin, w tym

18 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń. Ww. rozporządzenie nie określa formy

realizacji kursu, a zarazem nie zawiera żadnych wyłączeń przedmiotowych,

które zakazywałyby prowadzenia kursów w formie e-learningowej.



Kurs - zgodnie z przepisami rozporządzenia - musi się składać z części

teoretycznej i praktycznej. Kurator oświaty wydający zgodę na prowadzenie

kursu w formie e-learningowej powinien zapewnić sobie możliwość

prowadzenia odpowiedniego nadzoru.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej mając

na względzie zgłaszane do resortu uwagi dotyczące ww. regulacji, rozpoczęło

prace związane z przygotowaniem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji

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

spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także

zasad jego organizowania i nadzorowania. W pracach nad projektem zostały

szczegółowo przeanalizowane wszystkie zapisy obecnego rozporządzenia,

a także obszary, w których potencjalnie mogą wystąpić jakiekolwiek

nieprawidłowości, uwzględniono także kwestie dotyczące wymagań stawianych

wychowawcom i kierownikom wypoczynku oraz sposoby i formy uzyskiwania

kompetencji kadrowych przez te osoby (kursy internetowe).

Powyższe zmiany mają zapewnić bezpieczną organizację wypoczynku dla

dzieci młodzieży i stworzenie jak najlepszych warunków do wypoczynku.

W chwili obecnej projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień

wewnętrznych w MEN. Po zakończeniu tych prac, projekt zostanie skierowany

do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, w tym również

do zaopiniowania przez Pana Rzecznika.
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