1
Organizator wypoczynku nie zapewnia:
a.

bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku

b.

kadry wypoczynku

c.

dostępu do opieki medycznej

d.

programu wypoczynku

e.

żywienia zgodnego z zasadami higieny

f.

bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego

g.

nieograniczonego kontaktu rodziców z podopiecznymi

h.

bezpiecznego przebywania w górach

2
Organizator wypoczynku ma
obowiązek posiadać opinię
potwierdzająca spełnianie przez obiekt
lub teren wymagań ochrony
przeciwpożarowej.
a. prawda
b. fałsz

3
W przypadku wypoczynku organizowanego
za granicą każdy wychowawca musi znać
język obcy na poziomie umożliwiającym
porozumiewanie się w krajach
tranzytowych i kraju docelowym.
a.
b.

Odpowiedź: a.

prawda
fałsz
Odpowiedź: b.

Odpowiedź: g.

4

5
Organizator wypoczynku nie musi
zawiadamiać kuratora oświaty o
zmianach okoliczności objętych
zgłoszeniem wypoczynku np. zmianie
wychowawcy.

Organizator wypoczynku jest obowiązany
zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania organizatora wypoczynku
zamiar zorganizowania wypoczynku.

6
Organizator wypoczynku nie musi
informować rodziców uczestnika albo
pełnoletniego uczestnika wypoczynku o:
a.

terminie

b.

miejscu lub trasie wypoczynku

a.

prawda

a.

prawda

c.

programie

b.

fałsz

b.

fałsz

d,

regulaminie

e.

inna odpowiedź jest prawidłowa

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: b.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

Odpowiedź: e.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

7

8

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku musi zawierać:

Kierownik wypoczynku o każdym wypadku podczas wypoczynku
zawiadamia niezwłocznie:

a.

formę wypoczynku

b.

termin wypoczynku

a.

rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi

c.

informacje dotyczące uczestnika wypoczynku

b.

organizatora wypoczynku

d.

decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do
udziału w wypoczynku

c.

lokalne media

e.

potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika

d.

kuratora oświaty

f.

informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie
trwania wypoczynku
informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące
uczestnika wypoczynku
Odpowiedź: a,b,c,d,e,f,g.

e.

prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego

f.

państwowego inspektora sanitarnego - w przypadku zatrucia
pokarmowego
Odpowiedź: a,b,d,e,f.

g.

9
Kierownik wypoczynku jeżeli po
zaistnieniu wypadku zawiadomił
wszystkie niezbędne służby nie jest
zobowiązany do sporządzenia
protokołu powypadkowego.
a. prawda
b. fałsz
Odpowiedź: b.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

10

11
Protokół powypadkowy należy
sporządzić w:

Protokół powypadkowy zawiera:
a.

imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który
uległ wypadkowi

b.

okoliczności wypadku

c.

działania podjęte w związku z wypadkiem

d.

skutki wypadku

e.

miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia
protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół

f.

a.
b.
c.
d.

1 egzemplarzu
2 egzemplarzach
3 egzemplarzach
4 egzemplarzach

12
Rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, albo
pełnoletni uczestnik, który uległ wypadkowi, lub
osoba wskazana przez niego w karcie
kwalifikacyjnej mogą zgłosić pisemne
zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
powypadkowym w terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania.
a.

prawda

b.

fałsz

Odpowiedź: c.

podpis poszkodowanego

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: a,b,c,d,e.

13

14

15

Kurator oświaty zawiadamia organizatora wypoczynku o
zamiarze przeprowadzenia kontroli. Nie zawiadamia się o
zamiarze przeprowadzenia kontroli, w przypadku gdy
przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim
zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników wypoczynku,
jest wynikiem wcześniej przeprowadzonej kontroli lub
następuje z powodu otrzymanych skarg.

Kierownik wypoczynku, w przypadku wniesienia
pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w
protokole powypadkowym, w terminie 7 dni od
dnia ich wniesienia, informuje o uwzględnieniu w
całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych
zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

Osobie przeprowadzającej kontrolę nie przysługuje
prawo wstępu do wszystkich obiektów i urządzeń
związanych z wypoczynkiem, wglądu do
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
kontroli, sporządzania jej kopii oraz żądania
udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

a.

prawda

a.

prawda

a.

prawda

b.

fałsz

b.

fałsz

b.

fałsz

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: a.

16
Organizator wypoczynku, kierownik
wypoczynku albo osoba upoważniona
mogą odmówić podpisania protokołu
kontroli placówki wypoczynku.

Organizator wypoczynku, kierownik wypoczynku
albo osoba upoważniona ma prawo zgłosić
pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni
od dnia jego otrzymania.

a. prawda
b. fałsz
Odpowiedź: a.

Odpowiedź: b.

17

18
W razie stwierdzenia, że wypoczynek jest prowadzony niezgodnie
z prawem lub danymi zawartymi w zgłoszeniu wypoczynku,
kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji
wypoczynku, z urzędu albo na wniosek właściwego państwowego
inspektora sanitarnego lub komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej może nakazać usunięcie
nieprawidłowości ale nie może zakończyć prowadzenia
wypoczynku.

a.

prawda

a.

prawda

b.

fałsz

b.

fałsz

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: b.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

19

20

21

Co do zasady, wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

a.

nie była karana za umyślne przestępstwo określone w ustawie

a.

nie była karana za umyślne przestępstwo określone w ustawie

b.

nie była karana za umyślne przestępstwo

b.

nie była karana za umyślne przestępstwo

c.

nie była karana za przestępstwo

c.

nie była karana za przestępstwo

d.

ukończyła 18 lat

d.

ukończyła 18 lat

e.

ukończyła 21 lat

e.

ukończyła 21 lat

a.

Instruktor harcerski w stopniu co najmniej
przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy
wypoczynku w formach wypoczynku
organizowanych przez organizacje harcerskie
musi posiadać co najmniej wykształcenie
średnie.
prawda

f.

posiada co najmniej wykształcenie średnie

f.

posiada co najmniej wykształcenie średnie

b.

fałsz

g.

ukończyła kurs na kierownika wypoczynku

g.

ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku

h.

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu
zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczowychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

h.

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu
zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczowychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

Odpowiedź: a,d,f,g.

Odpowiedź: a,d,f,g,h.

Co do zasady, kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

Odpowiedź: b.

22

23

24

Instruktor harcerski w stopniu co najmniej
przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy
wypoczynku we wszystkich formach
wypoczynku nie musi posiadać co najmniej
wykształcenie średnie.

Instruktor harcerski w stopniu co najmniej
podharcmistrza, pełniących funkcję kierownika
wypoczynku we wszystkich formach wypoczynku nie
musi posiadać co najmniej trzyletniego doświadczenia w
wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub
opiekuńczo-wychowawczych w okresie ostatnich 15 lat.

Instruktor harcerski w stopniu co najmniej
podharcmistrza, pełniących funkcję kierownika
wypoczynku we wszystkich formach
wypoczynku musi posiadać ukończony kurs na
kierownika wypoczynku.

a.

prawda

a.

prawda

a.

prawda

b.

fałsz

b.

fałsz

b.

fałsz

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: b.

Odpowiedź: b.

25

26

Instruktor harcerski w stopniu co najmniej
przewodnika, pełniących funkcję wychowawcę
wypoczynku we wszystkich formach
wypoczynku nie musi posiadać ukończony
kurs na wychowawcę wypoczynku.

a.

Każdy kandydat na kierownika lub wychowawcę
jest obowiązany przedstawić organizatorowi w
wypoczynku informację z Krajowego Rejestru
Karnego, informacja ta zachowuje ważność przez
okres:
3 miesięcy
6 miesięcy

a.

prawda

b.

b.

fałsz

c.

12 miesięcy

d.

24 miesięcy

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: c.

27
Kto organizuje wypoczynek pomimo
braku umieszczenia jego zgłoszenia w
bazie wypoczynku, podlega:
a. karze grzywny
b. karze aresztu
c. karze nagany
Odpowiedź: a.

a.
b.
c.
d.

28

29

30

Liczba uczestników wypoczynku od 10 roku
życia pozostających pod opieką jednego
wychowawcy wypoczynku nie może
przekraczać:

Liczba uczestników wypoczynku do 10 roku
życia pozostających pod opieką jednego
wychowawcy wypoczynku nie może
przekraczać:

Liczba uczestników wypoczynku grupy mieszanej
(dzieci do i od 10 roku życia) pozostających pod
opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie
może przekraczać:

a.
b.
c.
d.

10 osób
15 osób
20 osób
25 osób
Odpowiedź: c.

10 osób
15 osób
20 osób
25 osób
Odpowiedź: b.
(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

31

32

kierowanie wypoczynkiem

a.

b.

opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas
wypoczynku i kontrola ich realizacji

b.

c.

rozdzielenie obowiązków kadrze

c.

d.

prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku

e.

kontrola wykonywania obowiązków przez kadrę

a.

prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku

b.
c.

nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków
wypoczynku
realizacja programu

d.

zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku

e.

sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w
grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności
opiekuńczych

f.

prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
Odpowiedź: a,b,c,e,f.

d.

25 osób

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

33

d.

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:
a.

zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku

b.
c.

poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach
uczestników wypoczynku
podział uczestników wypoczynku na grupy

udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika
wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

d.

opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku

e.

nadzór nad realizacją programu

f.

opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych
w grupę
organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia

g.

realizacja programu

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)

34

20 osób

nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków
wypoczynku
przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu
wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych

Odpowiedź: a,b,c,d.

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:

15 osób

c.

Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:

a.

Odpowiedź: a,b,c,e.

10 osób

b.

Odpowiedź: b.

(więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa)
Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:

a.

35
Obowiązków kierownika wypoczynku
nie łączy się z obowiązkami
wychowawcy wypoczynku.
a. prawda
b. fałsz

Odpowiedź: a.

Odpowiedź: a,b,d,e,f,g.

