
 
  

 

 

     28-100 Busko – Zdrój, Al. Mickiewicza 21 tel. 41 378 18 56  

                                  www.podidn.pl, e-mail:podidn@busko.internetdsl.pl 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  
 

Kursie na wychowawcę wypoczynku 
 
Liczba godzin: 36  
 
Koszt uczestnictwa: 300 zł  
(przy grupie liczącej 20 osób) 
 

Termin rozpoczęcia zajęć: 14 kwietnia 2023 r.   
 

              Kurs kierowany jest do: 
 zainteresowanych osób, które:  

- ukończyły 18 lat,  
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie. 

 
              Cel kursu i uzyskane kwalifikacje: przygotowanie do wykonywania zadań wychowawcy wypoczynku  
               dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska) 
 

              Zagadnienia objęte kursem: 
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-oświatowe, ich cele i zadania. 
7. Zajęcia praktyczno-techniczne, ich cele i zadania. 
8. Prace społecznie użyteczne, ich cele i zadania. 
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, abc ratownictwa przedmedycznego. 

 
Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku. 

 

Kadra prowadząca: 
Zajęcia zostaną poprowadzone przez profesjonalna kadrę prowadzącą, w tym inspektora BHP oraz ratownika 
medycznego; oprócz wykładów i zajęć teoretycznych odbędą się także zajęcia praktyczne. 

 
Miejsce zajęć:  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój. 
Osoby, które zgłoszą akces uczestnictwa w ww. kursie zostaną telefonicznie powiadomione przez organizatora  
o terminach i godzinach zajęć. 
 

Zapisy na warsztaty w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ 
informacje pod nr tel. 41 378 18 56 

 
Ilość miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w więcej niż jednym kursie!!! 
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     28-100 Busko – Zdrój, Al. Mickiewicza 21 tel. 41 378 18 56  

                                  www.podidn.pl, e-mail:podidn@busko.internetdsl.pl 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  
 

Kursie na kierownika wypoczynku 
 
Liczba godzin: 10  
 

Koszt uczestnictwa: 100 zł  
(przy grupie liczącej 20 osób) 

 
Termin rozpoczęcia zajęć: 14 kwietnia 2023 r.   
 

              Kurs kierowany jest do:  
               nie karanych:  

 nauczycieli  

 zainteresowanych osób, które: 
- ukończyły 18 lat,  
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie 
- posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub 
opiekuńczo-wychowawczej, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. 

 
              Cel kursu i uzyskane kwalifikacje: przygotowanie do wykonywania zadań związanych z kierowaniem  
                placówką wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska) 
 

              Zagadnienia objęte kursem: 
1. Planowanie pracy wychowawczej. 
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, abc ratownictwa przedmedycznego. 
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-

obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego. 
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. 

 
             Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku. 

 

Kadra prowadząca: 
Zajęcia zostaną poprowadzone przez profesjonalna kadrę prowadzącą, w tym ratownika medycznego; oprócz 
wykładów i zajęć teoretycznych odbędą się także zajęcia praktyczne. 
 

Miejsce zajęć:  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój. 
Osoby, które zgłoszą akces uczestnictwa w ww. kursie zostaną telefonicznie powiadomione przez organizatora  
o terminach i godzinach zajęć. 

 
Zapisy na warsztaty w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ 

informacje pod nr tel. 41 378 18 56 
 

Ilość miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. 
Istnieje możliwość wzięcia udziału w więcej niż jednym kursie!!! 
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     28-100 Busko – Zdrój, Al. Mickiewicza 21 tel. 41 378 18 56  

                                  www.podidn.pl, e-mail:podidn@busko.internetdsl.pl 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  

 
Kursie dla kierowników wycieczek szkolnych 

 
Liczba godzin: 10  
 
Koszt uczestnictwa: 100 zł 
(przy grupie liczącej 20 osób) 

 
Termin rozpoczęcia zajęć: 14 kwietnia 2023 r.   
 

              Kurs kierowany jest do: nauczycieli i innych zainteresowanych osób  
 
              Cel kursu i uzyskane kwalifikacje: przygotowanie do wykonywania zadań związanych z organizacją  
                i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży 
 

              Zagadnienia objęte kursem: 
1. Założenia turystyki szkolnej. Usługi turystyczne. 
2. Przygotowanie wycieczki pod względem programowym i organizacyjnym. 
3. Podstawowe dokumenty wymagane przy organizacji wycieczek szkolnych. 
4. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczek. 
5. Zasady BHP na wycieczce. 
6. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku. 

 
             Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wycieczek szkolnych. 
 

Kadra prowadząca: 
Zajęcia zostaną poprowadzone przez profesjonalna kadrę prowadzącą, oprócz wykładów i zajęć teoretycznych 
odbędą się także zajęcia praktyczne. 

 
Miejsce zajęć:  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój. 
Osoby, które zgłoszą akces uczestnictwa w ww. kursie zostaną telefonicznie powiadomione przez organizatora  
o terminach i godzinach zajęć. 

 
Zapisy na warsztaty w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ 

informacje pod nr tel. 41 378 18 56 

 
Ilość miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w więcej niż jednym kursie!!! 
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