KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
DZIECI I MŁODZIEŻY
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Kurs instruktażowy realizowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN
z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

10 godz. dydaktycznych
Kurs skierowany jest do nauczycieli oraz osób spełniających wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i
nadzorowania.
Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
Organizacja pracy w placówce wypoczynku
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
ABC ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń
udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem
administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
Prowadzenie dokumentacji wypoczynku − obowiązujące przepisów.
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

CEL KURSU

WWYMAGANIA

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji kierowników placówek wypoczynku dzieci i
młodzieży. Po zakończeniu zajęć, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia
kursu.
Dokument ten jest niezbędny w przypadku ubiegania się o pracę w charakterze
kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
 Nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru
Karnego)
 Ukończyła 18 lat
 Posiada co najmniej trzyletnie wyksztalcenie średnie
 Posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań
dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych,
uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat
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Kurs instruktażowy realizowany zgodnie z Rozporządzeniem MEN
z dn. 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

36 godz. dydaktycznych
Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
nie była karana (składa oświadczenie lub informację z
Krajowego Rejestru Karnego);ukończyła 18 lat; posiada co
najmniej wykształcenie średnie, posiada co najmniej trzyletnie
doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktycznowychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych
w okresie ostatnich 15 lat.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
Turystyka i krajoznawstwo
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek
wypoczynku
Udzielanie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do
ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom,
defibrylator
Planowanie pracy, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
Ruch i rekreacja
Zajęcia kulturalno – oświatowe
Zajęcia praktyczno-techniczne
Prace społeczno-użyteczne
Egzamin sprawdzający zdobyta wiedzę
Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji wychowawcy placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży. Po zakończeniu zajęć, uczestnik
otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.
Dokument ten jest niezbędny w przypadku ubiegania się o pracę
w charakterze wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i
młodzieży.

