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Szanowni Państwo! 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz osób pragnących wspierać rozwój małych dzieci 
przygotowany został kurs, który pozwoli uzyskać kompetencje i uprawnienia niezbędne do wykonywania 
zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, pracy z dziećmi do lat 3. Oferta skierowana jest do 
osób planujących lub aktualnie pracujących z dziećmi, potrzebujących podnieść lub odnowić kwalifikacje. To 
także propozycja dla mam lub osób opiekujących się dziećmi.  Czas trwania kursu zgodnie z wymaganiami 
prawnymi to 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich 
praktyków, wykładowców z doświadczeniem i pasją. Zaplecze dydaktyczne i nowoczesne pracownie m.in.: 
zabiegów pielęgnacyjnych, arteterapii, ceramiczna, to komfort nauki i zdobywania wielokierunkowego 
doświadczenia. Program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje szerokie 
spektrum dla planu nauczania, który obejmuje takie bloki tematyczne jak: Psychopedagogiczne podstawy 
rozwoju jednostki; Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa; Stymulowanie wszechstronnego rozwoju 
dziecka; Kompetencje opiekuna dziecka. 

 
 
 

 
Cel kursu:  

 Uzyskanie kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu opiekun dziecka w żłobku lub klubie 
dziecięcym; 

 Zdobycie wiedzy i umiejętności właściwych dla zawodu z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, 
komunikacji interpersonalnej, dietetyki, higieny i bezpieczeństwa pracy do wykonywania określonych 
zadań opiekuna dziecka, który będzie należycie opiekował się, pielęgnował, wychowywał i wspierał małe 
dziecko w poszczególnych etapach rozwoju; 

 Kształtowanie, wzmacnianie i rozwijanie cech psychofizycznych i postaw uczestników szkolenia istotnych 
z punktu widzenia pełnienia roli opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. 

 
Kształcenie w formie ćwiczeń i warsztatów obejmuje: 

 Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki 
 Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 
 Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 
 Kompetencje opiekuna dziecka 
 Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki 
 Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 
 Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 
 Kompetencje opiekuna dziecka 
 Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki 
 Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 
 Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 
 Kompetencje opiekuna dziecka 

 

KURS  PT. „OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM” 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W JAWORZE 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JAWORZE 

 



Osoba, która ukończy kurs uzyskuje uprawnienia do: 
 Pracy z dziećmi do lat 3; 
 Prowadzenia własnej działalności, tworzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 
 Podjęcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym; 
 Podjęcia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług jako dzienny opiekun lub niania. 

 
Przygotowanie uczestników kursu pozwoli na wykonywanie zadań i pracy w charakterze opiekuna m.in.: 

 W środowisku domowym, jako wsparcie dla rodziców, opiekunów dziecka; 
 W placówkach opiekuńczo-wychowawczy m.in. w żłobku lub klubie dziecięcym, zakładach opiekuńczych 

lub pogotowiach opiekuńczych, domach małego dziecka, oddziałach szpitalnych i hospicjach, 
sanatoriach; 

 W placówkach oferujących opiekę nad dziećmi typu: sale zabaw, ośrodki wypoczynkowe itp. 
 
Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje: 

 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. ((Dz. U. poz. 1632).) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych; 

 Zaświadczenie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów 
szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz            
z programem szkolenia i podaniem ilości godzin wraz z logo/danymi Wykonawcy. 

 
Forma kursu: szkolenie w trybie zaocznym. 
 
Adresaci kursu:  

 Osoby zainteresowane posiadające minimum wykształcenie średnie. 
 
Liczba uczestników w grupie:  

 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 
 
Koszt kursu:  

 1500 zł. 
 
Miejsce kursu:  

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze w Zespole Szkół w Jaworze, ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor. 

 Placówki opiekuńcze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dodatkowe informacje w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1,  
   59-400 Jawor, nr tel.: 76 870 31 14. 


