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KURS  
na wychowawcę  wypoczynku 

Organizowany w dniach: 
14-15-16 kwietnia 2023 w Ośrodku Szkoleniowym „Strażak” w Turawie, woj.opolskie

Zgodnie z art 92c ust 2 pkt 2 lit. a ustawy o systemie oświaty kadrę wypoczynku stanowią  kierownik
wypoczynku i wychowawcy wypoczynku. 

Wychowawca  wypoczynku  to  przede  wszystkim  opiekun  i  organizator  czasu  uczestnikom
wypoczynku przebywających razem z nim na wyjeździe (np. kolonie, obozy, zimowiska) lub wypoczynku
w  miejscu  zamieszkania  (np.  półkolonie).  Wychowawca  jest  osobą  odpowiedzialną  za  zapewnienie
bezpieczeństwa uczestników wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. 

Kurs składa się z części teoretycznej  i praktycznej. Zdobędziesz na nim wiedzę i umiejętności do pracy 
z  grupą.  Będziesz  odpowiednio  przygotowany  do  pełnienia  tej  bardzo  odpowiedzialnej  roli  jaką  jest
wychowawca grupy. 
Kurs zaczynamy w piątek a kończymy w  niedzielę.  Prowadzą go osoby z wieloletnim doświadczeniem 
w  organizacji  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,  animatorzy,  psycholog  oraz  ratownicy  medyczni!  
Kadra najlepsza z możliwych w naszym województwie!

• Piątek po południu w godz. (16:00-21:00) kurs rozpoczyna się m.in. od poznania przepisów dotyczących
organizacji i planowania zajęć w czasie wypoczynku. 

• Kolejny dzień- Sobota (9:00-20:00), jest dniem poświęconym takim tematom jak: ruch i rekreacja czy gry
i zabawy. Bawimy się i uczymy jak przeprowadzać wszelkie formy zabaw i innych aktywności. 

• Niedziela (9:0-20:00), czyli trzeci dzień kursu poświęcony jest szeroko rozumianemu bezpieczeństwu
życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Solidnie przećwiczymy m.in. próbną ewakuację w razie pożaru
oraz pierwszą pomoc. 

W niedzielę  przeprowadzony zostanie egzamin końcowy, który ma za zadanie sprawdzić poziom wiedzy
przyswajanej przez te 36 godzin dydaktycznych szkolenia. 
Po zaliczonym egzaminie, który sprawdzany jest bezpośrednio po jego napisaniu, kursanci otrzymują
zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku,  zgodnie ze wzorem zawartym  
w Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2016 r. poz. 452; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1548.)

Posiadamy zgodę Opolskiego  Kuratora Oświaty na organizację kursu wychowawcy wypoczynku. 

Cena: 650 PLN, w tym:36 godzin zajęć, opłata 
egzaminacyjna, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, 
2 kolacje, bufet kawowy każdego dnia.
Czas trwania: 3 dni 
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy „Strażak” w Turawie, 
ul. Strażacka 1, 46-045 Turawa
zapisy najpóźniej do dnia: 05.04.2023r. na: 
turawa@zosprp.pl lub recepcja.turawa@zosprp.pl
po więcej informacji zadzwoń: 693 133313 
lub774212854   ZAPRASZAMY!
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