Kierownik Wypoczynku
Podstawa Prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marce 2016 roku w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży
Prowadzenie
pedagog, psycholog, dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta zajęciowy,
trener sportu, nauczyciel wychowawca, ratownik medyczny
Czas Trwania
10 godzin lekcyjnych
Adresaci
Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które posiadają wykształcenie średnie
(dopuszczalne wykształcenie bez matury) i które chciałyby wykonywać pracę polegającą na
kierowaniu placówkami wypoczynku (wycieczkami komercyjnymi, koloniami, obozami,
biwakami, zimowiskami, wycieczkami szkolnymi, przedszkolnymi i pracowniczymi,
wycieczkami zagranicznymi, wypoczynkiem w ramach organizacji non-profit i wolontariatu itp.).
Warunkiem uzyskania uprawnień kierownika wypoczynku jest posiadanie udokumentowanego co
najmniej trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub
opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w ostatnich 15 latach.
Kierownikiem wypoczynku nie może być osoba karana.
Cele edukacyjne kursu
Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do pełnienia nadzoru nad organizacją i przebiegiem
wypoczynku dzieci i młodzieży Uczestnik weźmie udział w zajęciach teoretycznych i
praktycznych, podczas których zaznajomi się z zasadami planowania i organizacji wypoczynku w
różnych warunkach dla różnych grup wiekowych. Będzie przygotowany do sporządzania
niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, a także pełnienia roli
odpowiedzialnego mentora dla kadry wychowawczo-opiekuńczej. Kurs obejmuje aktualną wiedzę
na temat zasad bezpieczeństwa uczestników wypoczynku (w tym udzielania pierwszej pomocy) i
obowiązujących przepisów w zakresie organizacji wypoczynku.
Przewidywane efekty kształcenia
Po ukończeniu kursu uczestnik nabędzie następującą wiedzę i kompetencje praktyczne oraz
postawy:

WIEDZA
WW_W1 z zakresu obowiązujących przepisów odnoszących się do organizacji wypoczynku
dzieci i młodzieży, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i
higieny w miejscu wypoczynku
WW_W2 z zakresu podziału obowiązków w ramach kadry opiekuńczo-wychowawczej
WW_W3 z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy
WW_W4 z zakresu interwencji kryzysowej

UMIEJĘTNOŚCI
WW_U1 zaplanowania pracy wychowawczo-opiekuńczej w całym turnusie wypoczynku,
stosownie do wieku, zainteresowań i możliwości uczestników z różnych grup
WW_U2 opracowania i realizacji planu kolonii/wycieczki/obozu
WW_U3 prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z organizowanym
wjazdem/pobytem
WW_U4 doboru kadry o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach do pełnienia zadań
opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
WW_U5 współpracy z zespołem wychowawców
WW_U6 udzielania pierwszej pomocy (z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń, m.in. fantom,
defibrylator)

KOMPETECJE SPOŁECZNE
WW_K1 gotowość do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i bieżących problemów
WW_K2 etyczna postawa wobec zespołu pracowniczego oraz podopiecznych i ich
rodziców/opiekunów
WW_K3 świadomość odpowiedzialności wynikającej z pełnionej roli

PROGRAM KURSU
PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY:
1) podział na grupy
2) wybór samorządu
3) rada kolonii/obozu

4) rozkład dnia
5) rada wychowawców
BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA I ZDROWIA UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU, W TYM
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE:
1)
zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
2)
przejazdu na miejsce wypoczynku
3)
trwania wypoczynku
4)
przeciwpożarowym
5)
korzystania z obszarów wodnych
6)
poruszania się po drogach
7)
wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich,
spływów kajakowych)
8)
norm żywienia
9)
zasad obsługi urządzeń elektrycznych
10) zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz
wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
11) pierwszej pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym
zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
ORGANIZACJA PRACY KIEROWNIKA WYPOCZYNKU Z KADRĄ WYPOCZYNKU
ORAZ PRACOWNIKAMI ADMINISTRACYJNYMI, ELEMENTY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
PROWADZENIE DOKUMENTACJI WYPOCZYNKU
WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w
ćwiczeniach.
Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

