KURS
OPIEKUNA DZIENNEGO
160 godzin dydaktycznych

Ministerstwo
Pracy
i Polityki
Społecznej
przygotowało projekty aktów wykonawczych do
ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3, wśród których znalazły się szkolenia
na Opiekuna dziennego. Ustawa nakłada na osoby
zatrudnione jako Dzienny opiekun obowiązek
posiadania
odpowiednich
kwalifikacji
do
sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Zadaniem
opiekuna będzie opieka nad dzieckiem i pomoc
rodzinom w przezwyciężaniu trudności związanych
z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Program szkolenia
Opiekun dzienny

posiada akredytację
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(Decyzja nr 15/2013 z dnia 14.11.2013 r.).
UCZESTNICY:
Szkolenie kierowane jest do osób, które rozważają
objęcie stanowiska opiekuna dziennego i nie
posiadają do tego odpowiednich kwalifikacji.

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie „Opiekun dzienny” prowadzone będzie
zgodnie z założeniami ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, a jego celem jest
przygotowanie osób, które obejmują to
stanowisko lub osób które rozważają jego
objęcie w przyszłości, do pełnienia zawodowej
roli opiekuna dziennego, poznanie podstaw
rozwoju
dziecka,
poznanie
metod
wszechstronnego rozwoju dziecka oraz
zdobycie praktycznych umiejętności w opiece
nad dziećmi.
KORZYŚCIU Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
•
pozna metody i techniki pracy z dzieckiem
•
usystematyzuje posiadaną wiedzę,
•
wymieni się doświadczeniami z innymi
uczestnikami,
•
dzięki praktykom w Żłobku będzie miał
możliwość przećwiczenia w praktyce
zdobytej wiedzy.
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PROGRAM SZKOLENIA:

FORMA ZAJĘĆ:

Zakres programowy szkolenia obejmuje wszystkie
zagadnienia określone w § 1 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla
opiekuna dziennego:

Szkolenie będzie prowadzone w formie
warsztatów doskonalących umiejętności
praktyczne, z elementami wykładu, analizą

I.

Rozwój dziecka w okresie wczesnego
dzieciństwa
II. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju
dziecka
III. Kompetencje opiekuna dziecka
IV. Praktyka zawodowa - 30h

Zdobycie znajomości praktycznych procedur i
dokumentów funkcjonujących w żłobku

świadome przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w codziennej pracy żłobka

zdobycie praktycznych umiejętności
związanych z czynnościami opiekuńczymi:
przewijanie, mycie, czynności pielęgnacyjne,
karmienie itp.

uzupełnienie wiedzy z zakresu prowadzenia
zajęć wychowawczych dla małych dzieci

prowadzenie zajęć ogólnorozwojowe dla dzieci
z uwzględnieniem ich rozwoju
psychoruchowego

przypadków – na bazie doświadczenia
prowadzących oraz dyskusji. Ważnymi
elementami szkolenia będzie również analiza
dokumentów, obserwacja uczestnicząca,
instruktaż,
zadania
indywidualne
czy
prowadzenie zajęć hospitowanych.
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Czas trwania szkolenia:
W zależności od ustalonego z Uczestnikami szkolenia
harmonogramu - łącznie 130 godz. edukacyjnych + 30
godz. praktyk*
* Praktyki w Niepublicznym Żłobku Hakuna Matata Gliwice
Miejsce szkolenia: Gliwice

Cena obejmuje:
• analizę potrzeb szkoleniowych
• przeprowadzenie szkolenia wraz z
gwarancją
miejsca
odbycia
obowiązkowych praktyk
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia –
zgodne
z
obowiązującym
rozporządzeniem.

Cena szkolenia: 1100 zł brutto (894,31 zł netto*) przy
założeniu grupy 10-cio osobowej, w innym przypadku
cena ustalana jest indywidualnie.
* Do podanych cen nie dolicza się podatku VAT
w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany
w co najmniej 70 % ze środków publicznych. W
pozostałych przypadkach obowiązuje cena brutto.

Zgłoszenie udziału

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu,
prosimy o kontakt: tel. 514 111 948

