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Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

placówce, pozwala uzyskać uprawnienia do pracy jako wychowawca lub opiekun na 

koloniach, obozach i wszelkiego rodzaju 

Uzyskanie uprawnień w przypadku tego kursu, nie jest najważniejszym punktem! 

Ważniejsza od samych uprawnień jest wiedza, którą się na tym kursie zdobywa. Bardzo duże 

doświadczenie prowadzących osób i sposób przekazania wiedzy kursantom powoduje,

że w niezwykle ciekawy sposób zapoznacie się z całą teoretyczną stroną bycia wychowawcą, 

ale także dowiecie się jak wygląda ta praca od strony praktycznej.

Jako wychowawcy musimy uświadomić sobie to, że bierzemy na siebie 

odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób, które będą pod naszą opieką. 

Dlatego my ze swojej strony pragniemy przygotować Was jak najlepiej. To właśnie 

Wy będziecie odpowiadać za innych, a My chcielibyśmy abyście byli najlepszymi 

wychowawcami, których dzieci zapamięt

 

Jeśli masz skończone 18 lat, lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą,

chcesz spędzać ferie i wakacje jako opiekun na wyjazdach,

przeżyć niezapomnianą przygodę,

 PRZYJDŹ DO NAS NA KURS! 
  

KURS 

WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

placówce, pozwala uzyskać uprawnienia do pracy jako wychowawca lub opiekun na 

koloniach, obozach i wszelkiego rodzaju wyjazdach. 

Uzyskanie uprawnień w przypadku tego kursu, nie jest najważniejszym punktem! 

Ważniejsza od samych uprawnień jest wiedza, którą się na tym kursie zdobywa. Bardzo duże 

doświadczenie prowadzących osób i sposób przekazania wiedzy kursantom powoduje,

w niezwykle ciekawy sposób zapoznacie się z całą teoretyczną stroną bycia wychowawcą, 

ale także dowiecie się jak wygląda ta praca od strony praktycznej. 

Jako wychowawcy musimy uświadomić sobie to, że bierzemy na siebie 

a zdrowie i życie innych osób, które będą pod naszą opieką. 

Dlatego my ze swojej strony pragniemy przygotować Was jak najlepiej. To właśnie 

Wy będziecie odpowiadać za innych, a My chcielibyśmy abyście byli najlepszymi 

wychowawcami, których dzieci zapamiętają do końca życia. 

 

Jeśli masz skończone 18 lat, lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą,

chcesz spędzać ferie i wakacje jako opiekun na wyjazdach,

niezapomnianą przygodę, doświadczyć czegoś nowego,

PRZYJDŹ DO NAS NA KURS!  

WYPOCZYNKU  

 

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieżyw naszej 

placówce, pozwala uzyskać uprawnienia do pracy jako wychowawca lub opiekun na 

Uzyskanie uprawnień w przypadku tego kursu, nie jest najważniejszym punktem! 

Ważniejsza od samych uprawnień jest wiedza, którą się na tym kursie zdobywa. Bardzo duże 

doświadczenie prowadzących osób i sposób przekazania wiedzy kursantom powoduje,                

w niezwykle ciekawy sposób zapoznacie się z całą teoretyczną stroną bycia wychowawcą, 

Jako wychowawcy musimy uświadomić sobie to, że bierzemy na siebie 

a zdrowie i życie innych osób, które będą pod naszą opieką.  

Dlatego my ze swojej strony pragniemy przygotować Was jak najlepiej. To właśnie 

Wy będziecie odpowiadać za innych, a My chcielibyśmy abyście byli najlepszymi 

Jeśli masz skończone 18 lat, lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą, 

chcesz spędzać ferie i wakacje jako opiekun na wyjazdach, 

doświadczyć czegoś nowego, 



Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

4. Ruch i rekreacja 

5. Turystyka i krajoznawstwo

6. Zajęcia kulturalno-ośw

7. Zajęcia praktyczno-techniczne

8. Prace społecznie użyteczne

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży

 mają ukończone 18 lat,
 posiadają co najmniej średnie wykształcenie 
 ukończyły kurs na wychowawcę wypoczynku,
 nie były karane za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę 

małoletniego. 

Koszt: 
W zależności od liczebności uruchomi
Cena obejmuje koszty organizacyjne, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia.

Dodatkowe informacje: 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
Z racji tego, że w szczególności przykładamy uwagę do jakości naszych kursów 
jest ograniczona! 

 

 

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel

podn@axoncem.pl

godzin zajęć z następujących przedmiotów: 

poczynku dla dzieci i młodzieży 

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej 

Turystyka i krajoznawstwo 

oświatowe 

techniczne 

Prace społecznie użyteczne 

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 

Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży, to osoby, które: 

mają ukończone 18 lat, 
posiadają co najmniej średnie wykształcenie – udokumentowane świadectwem,

kurs na wychowawcę wypoczynku, 
za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę 

W zależności od liczebności uruchomionej grupy - od 349 
organizacyjne, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. 
Z racji tego, że w szczególności przykładamy uwagę do jakości naszych kursów 

 

  

 

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego 
lub telefonicznego 

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Antoniukowska 11 lok.21 

15-740 Białystok 
Tel. 512-321-121 

podn@axoncem.pl, www.axoncem.pl 

udokumentowane świadectwem, 

za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę 

 zł do 449 zł. 
organizacyjne, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia. 

Z racji tego, że w szczególności przykładamy uwagę do jakości naszych kursów ilość miejsc 

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego  


