Informacje dla rodziców – Wakacje 2014
Szanowni Państwo
Dla około 380 tys. uczniów z województwa lubelskiego 28 czerwca 2014 r. rozpoczną się
wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2014 roku. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży
bezpiecznego wypoczynku podjęto następujące działania:
1. Każda forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinna być zgłoszona kuratorowi
oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora.
2. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje
Państwu możliwość sprawdzenia następujących danych: informacji o numerach wydanych
zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji
wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich
organizatora.
Baza jest dostępna na stronie: wypoczynek.men.gov.pl. Po otwarciu powyższej strony
należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo
organizatora i powiat miejsca wypoczynku).
3. W Kuratorium Oświaty w Lublinie funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny
dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego: 781701533
W przypadku, gdy będziecie mieli Państwo uwagi do organizacji wypoczynku z powodu np.
braku zapewnienia właściwej opieki, bądź bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, można je
zgłaszać telefonując pod niżej wymienione numery telefonów:
• Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 815385269 (Sebastian Płonka) dla wypoczynku
zorganizowanego na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego,
lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego puławskiego, ryckiego, świdnickiego oraz Miasta
Lublin
• Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej tel. 833420597 (Anna Maria Borowska) dla
wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego,
radzyńskiego oraz Miasta Biała Podlaska
• Oddział Zamiejscowy w Chełmie tel. 82 563 19 60 wew. 27 (Barbara Wnuk) dla
wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego,
włodawskiego oraz Miasta Chełm
• Oddział Zamiejscowy w Zamościu tel. 846386936 (Anna Drawdzik) dla wypoczynku
zorganizowanego na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego,
zamojskiego oraz Miasta Zamość.
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i oddziałach przyjmują uwagi w godzinach
urzędowania od 7.30 do 15.30
4. Kuratorium Oświaty współdziała ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi administracji
rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii letnich.
Kuratorium Oświaty współpracuje w szczególności z:
• Policją (tel. 815354880) – kontrola stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących
dzieci do miejsc wypoczynku, kontrola trzeźwości kierowców;
• Inspekcją Transportu Drogowego ( tel. 817406971 do 73) – kontrola stanu technicznego i
wyposażenia autokarów przewożących dzieci i młodzież;
• Państwową Strażą Pożarną (tel. 815351220) – przekazywanie informacji na temat
wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie zabezpieczeń
przeciwpożarowych w miejscach wypoczynku, prowadzenie działań edukacyjnych dzieci i
młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej w
sprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych;

• Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. 815334158) – przekazywanie informacji na temat
wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie pod względem
sanitarno-epidemiologicznym obiektów i placówek wypoczynku, prowadzenie działań
informacyjnych;
• Inspekcją Nadzoru Budowlanego – kontrola stanu technicznego obiektów i placówek
wypoczynku pod względem wymogów prawa budowlanego (zgodnie z podziałem
terytorialnym).
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