Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs kierownika wypoczynku
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/26/10401/434810

Cena netto

250,00 zł

Cena brutto

250,00 zł

Cena netto za godzinę

25,00 zł

Cena brutto za
godzinę

25,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-02

Termin zakończenia
usługi

2019-09-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-08-30

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, dokument potwierdzający uznanie
kwalifikacje zawiera opis efektów uczenia się.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są
realizowane z zapewnieniem rozdzielności
funkcji?
Tak, proces kształcenia oraz walidacji są
realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji.
Egzaminator nie uczestniczy w procesie
kształcenia, nie jest etatowym pracownikiem
firmy przeprowadzającej szkolenie. Egzaminator
posiada umiejętności oraz doświadczenie w
pełnieniu roli egzaminatora.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny
w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne
rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej
branży/sektorów lub
Tak, dokument potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w
branży, co potwierdzają pozytywne
rekomendacje od pracodawców. Jednostka
szkoleniowa posiada takie rekomendacje od 6
pracodawców.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu

Katarzyna Michałowska

E-mail

k.michalowska@zdz.bialystok.pl

Telefon

85 711 22 57

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku
młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepsami
dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i
zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy
placówk, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3
letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.Planowanie pracy wychowawczej

Wykład
i
1 zajęcia
praktyczne

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
- podział na grupy
2.

- wybór samorządu
- rada kolonii - obozu

Wykład
i
1 zajęcia
praktyczne

- rozkład dnia
- rada wychowawców
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, w tym
obowiązujące przepisy w zakresie:
- zdrowia i higieny
- przejazdu na miejsce wypoczynku
- trwania wypoczynku
- przeciwpożarowym
- korzystania z obszarów wodnych

Wykład
i
- poruszania się po drogach
3 zajęcia
praktyczne
- wycieczek i turystyki kwaliﬁkowanej (pieszych,
3. rowerowych, autokarowych, górskich, spływów
kajakowych)
- norm żywienia
- zasad obsługi urządzeń elektrycznych
- zasad postępowania w przypadku czynów karalnych
popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i
przestępstw popełnianych przez opiekunów

- pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do
ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu
Zajęcia
3
do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in.
praktyczne
fantom, defibrylator)
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą
Wykład
i
4. wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, 1 zajęcia
elementy zarządzania kryzysowego
praktyczne
5.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku
(przepisy obowiązujące)
Razem

1 Wykład
10
6 Wykład
i
zajęcia
praktyczne

W tym:

Wykład
1
Zajęcia
3 praktyczne

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte
podczas kursu
Program kursu jest zgodny z:
art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z
późn. zm.).
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i
młodzieży (Dz. U. poz. 452)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W wyniku realizacji szkolenia absolwent nabędzie wiedzę w zakresie:
Planowanie pracy wychowawczej
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
Ogranizacja pracy kierownika wypoczynku z kardą wypoczynku oraz z pracownikami
administracyjnymi, elementyzarządzania kryzysowego
Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (obowiązujące przepisy)

Grupa docelowa
Uczestnicy kursu muszą spełniać następujące warunki:
mieć ukończone 18 lat
posiadać minimum średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich pełniących
funkcję wychowawcy w placówkach wypoczynku, prowadzonych przez organizacje harcerskie),
posiadać odpowiednie warunki zdrowotne (potwierdzenie zaświadczeniem lekarskim),

posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
posiadać uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
mieć udokumentowany minimum 3-letni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo
– wychowawczej.

Opis warunków uczestnictwa
Uczestnicy kursu muszą spełniać następujące warunki:
mieć ukończone 18 lat
posiadać minimum średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich pełniących
funkcję wychowawcy w placówkach wypoczynku, prowadzonych przez organizacje harcerskie),
posiadać odpowiednie warunki zdrowotne (potwierdzenie zaświadczeniem lekarskim),
posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
posiadać uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
mieć udokumentowany minimum 3-letni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo
– wychowawczej.

Materiały dydaktyczne
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.

Informacje dodatkowe
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017
r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1632)
Termin rozpoczęcia kursu uzależniony od zebrania grupy min 6 osobowej,

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Adres:
Grodzieńska 76
16-100 Sokółka, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
budynek ZDZ, profesjonalnie wyposażona
pracownia kosmetyczna

Warunki logistyczne:
Wi-fi

