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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie podstawowe - 280 godzin-teoria 
 

 Data Dzień 
Liczba 
godzin 

Temat 

1.  

25.05.2019 

Sobota 
8.30-17.15 

10 

Rozpoczęcie 
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i 
techniczne; Adaptacja jako rezultat rozwoju, przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia; 
Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, 

2.  

26.05.2019 

Niedziela 
8.30-17.15 

10 
Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki; 
przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, osiągnięcia rozwojowe w  
poszczególnych etapach życia jednostki; 

3.  

01.06.2019 

Sobota 
8.30- 11.50 10 

Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, 

Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy); 
11.50-17.15 

4.  

02.06.2019 

Niedziela 
8.30-17.15 

10 
Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki; Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych 
dziecka; Mechanizmy rozwoju dziecka; Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka; Zadania rozwojowe w okresie 
niemowlęcym i poniemowlęcym. 

5.  
07.06.2019 

Piątek 
17.00-21.00 

5 Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka; 

6.  

08.06.2019 

Sobota 
08.30-17.15 

10 Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka 

7.  
09.06.2019 

Niedziela 
8.30-17.15 

10 Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; 

8.  
14.06.2019 

Piątek 
17.00-21.00 

5 
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój 
dziecka; 

9.  15.06.2019 
 

Sobota 
08.30-17.15 

10 
Aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i 
motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka;  

10.  
16.06.2019 

Niedziela 
8.30-17.15 

10 Źródła szans i zagorożeń dla rozwoju dziecka 
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11.  
29.06.2019 

Sobota 
8.30-17.15 

10 Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się 

12.  
30.06.2019 

Niedziela  
8.30-17.15 

10 Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, 

13.  
05.07.2019 

Piątek 
17.00-21.00 

5 Emisja głosu 

14.  

06.07.2019 

Sobota 
8.30-17.15 

10 
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój 
dziecka; 

15.  
07.07.2019 

Niedziela  
8.30-17.15 

10 
Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój 
dziecka; 

16.  
12.07.2019 

Piątek 
17.00-21.00 

5 
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i 
techniczne 

17.  
13.07.2019 

Sobota 
8.30-17.15 

10 
Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, 
czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa). 

18.  

14.07.2019 

Niedziela 
8.30-17.15 

10 
Wprowadzanie dziecka w kulturę, Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, 
muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne; Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka 

19.  
27.07.2019 

Sobota 
8.30-17.15 

10 Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, 

20.  

28.07.2019 

Niedziela 
8.30-17.15 

 
10 

Odpowiedzialność prawna opiekuna, Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

21.  

03.08.2019 

Sobota 
8.30-17.15 

10 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka (Warsztat wychowawczy) 

22.  

04.08.2019 

Niedziela 
8.30-17.15 

10 
Egzamin  
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i 
techniczne  
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Praktyki do zrealizowania w trakcie szkolenia, najlepiej w dwa tygodnie 
z rzędu (80 godzin – 8 godzin dziennie – 10 dni roboczych) 
 
 
 
 
 
Zajęcia w piątki: 
17.00 – 17.45 
17.45 – 18.30 
PRZERWA 10  MIN 
18.40 – 19.25 
19.24 – 20.10 
PRZERWA 5 MIN 
20.15 – 21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia w soboty i niedziele: 
8.30 – 9.15 
9.15 – 10.00 
Przerwa – 15 min 
10.15 – 11.00 
11.00 – 11.45 
Przerwa – 15 min 
12.00 -12.45 
12.45 – 13.30 
Przerwa – 30 min (przerwa obiadowa) 
14.00 – 14.45 
14.45 – 15.30 
Przerwa – 15 min 
15.45 – 16.30 
16.30 – 17.15 
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