
Instrukcja do wypełnienia karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku   

  

 Drodzy rodzice lub opiekunowie, karta kwalifikacyjna jest ważnym dokumentem,  którym 

posługują się wychowawcy na obozie. 

Dziecko bez prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej nie może być uczestnikiem 

wypoczynku.     Dlatego prosimy by karta: 

1.  była wypełniona czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym, 

2. miała wypełnione wszystkie punkty i była podpisana.   

 Rodzice lub opiekunowie wypełniają punkt drugi (II)  i podpisują się pod regulaminem na 

końcu karty. Ponieważ kuratorium zobowiązuje organizatora do zapoznania dziecka z regulaminem 

bardzo prosimy by pod nim podpisało się również ono. Wiemy, że podpis dziecka nie ma wartości 

prawnej. Jednak jest to dla nas wygodna forma, a i dziecko czuje się ważną dla nas osobą.  

 

Wyjaśnienia: 

 

1. Ustawa o wypoczynku dzieci i młodzieży narzuca na organizatora obowiązek 

umożliwienia dziecku uczestnictwa we mszy świętej. Dlatego w karcie znalazło się 

takie oświadczenie. Jednak proszę pamiętać, że gdy Państwo zaznaczą swoją wolę, 

to my jako organizatorzy będziemy musieli ją wykonać. Wiąże się to często z 

płaczem dzieci i dzwonieniem do domu, by przekonać  rodziców do zmiany decyzji. 

Jednak dla nas na obozie, tylko karta jest wyrazem Państwa woli. Dlatego bardzo 

proszę o rozważne wypełnienie tego punktu. 

2. W kilku miejscach prosimy o podpisy obojga rodziców. Jeśli jednak dziecko ma 

ustalone miejsce pobytu przez Sąd tylko przy jednym z nich (lub w innych 

wyjątkowych okolicznościach), nie ma problemu by podpisał się tylko on.  

3. Ilość dzieci w grupie zależy od ilości osób z niepełnosprawnością lub mających 

szczególne potrzeby. Dlatego dokładne ustalenie ich ilości jest bardzo ważne. Za 

osoby niepełnosprawne kuratorium uznaje wszystkie dzieci z orzeczoną 

niepełnosprawnością, dzieci z orzeczeniem niedostosowania społecznego i 

zagrożone takim niedostosowaniem. Za dzieci niepełnoprawne uznaje się także 

dzieci z diagnozą autyzmu, Zespołu Aspergera lub całościowych zaburzeń rozwoju, 

nawet wtedy, gdy nie mają orzeczonej niepełnosprawności przez lokalne centrum 

orzecznicze, ale gdy posiadają taką diagnozę z poradni psychologiczno–

pedagogicznej wydanej na podstawie diagnozy lekarskiej. Bardzo proszę o 

zaznaczenie czy dziecko posiada takie dokumenty. Proszę jednak nie zaznaczać tego 



punktu, gdy dziecko nie ma diagnozy lekarskiej lub z poradni PPP, ale np. taką 

sugestię otrzymało od psychologa (np., że ma cechy charakterystyczne dla któregoś z 

powyższych zaburzeń). W świetle prawa nie jest ono osobą niepełnosprawną.   

4. Bardzo ważne jest wypełnienie punktu dotyczącego szczepień. Jeśli nie mają ich 

Państwo wpisanych w książeczce, proszę udać się do Szkoły lub Ośrodka Zdrowia i 

poprosić o możliwość skserowanie karty szczepień swojego dziecka. 

5. Podawanie leków na obozie jest możliwe, ale muszą być wpisane do karty 

kwalifikacyjnej. Dlatego proszę ten punkt wypełnić tuż przed wyjazdem. Na obozie 

nawet podanie witaminy C musi być uzgodnione z lekarzem. Jeśli mają Państwo już 

wypełnianą kartę, a lekarz zaleci w ostatniej chwili jakieś leki, proszę by wystawił 

takie zaświadczenie z pieczątka (na recepcie lub zwykłej kartce), a wtedy będzie 

możliwe ich podawanie. 

 

  

 Dziękuje za przeczytanie i zastosowanie. 

 Jeśli nadal maja Państwo wątpliwości lub pytania proszę: 

• pisać:  gabinet@linia-zdrowia.pl, 

• dzwonić na numer : 503 527 656  

 

Agnieszka Idźkowska-Guz 


