
       

Zasady udzielania zgody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na organizowanie kursów 

przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy 

oraz kursów instruktaŜowych dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy. 

1. Przepisy prawne odnoszące się do organizowania kursów: 

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku .zmieniające rozporządzenie  
 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy 
szkolnej, a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009r. ). 

2. Ze względu na właściwość miejscową oraz wyŜej wymienione przepisy, podmiotami uprawnionymi 

do   ubiegania   się   o   zgodę   Kujawsko-Pomorskiego   Kuratora   Oświaty   na   zorganizowanie   kursu 
dla wychowawców lub kursu dla kierowników placówek wypoczynku, zwanymi dalej „organizatorami", są: 

1) osoby prawne, 

2) osoby fizyczne, 

3) placówki doskonalenia nauczycieli. 

3. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty moŜe wyrazić zgodę na zorganizowanie kursu dla wychowawców 

lub kursu dla kierowników placówek wypoczynku, jeŜeli: 

1) kurs będzie zorganizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

2) osoba prawna ubiegająca się o zgodę jest uprawniona do prowadzenia działalności oświatowej, 

3) statut placówki doskonalenia nauczycieli ubiegającej się o zgodę przewiduje organizowanie takich 
kursów, 

4) podmiot ubiegający się o zgodę  spełni warunki wynikające z przepisów prawa oświatowego, 

określone niŜej. 

4. Zgoda udzielana jest na kurs organizowany w terminach wskazanych we wniosku. W przypadku 

wyraŜenia zgody na zorganizowanie więcej  niŜ jednej  edycji kursu, organizator zobowiązany jest 

informować Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o terminie kaŜdej edycji, nie później niŜ do 14 

dni przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Wniosek o zgodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na zorganizowanie kursu dla wychowawców 

lub kursu dla kierowników placówek wypoczynku winien zawierać: 
 

1) kserokopię   dokumentu   identyfikującego   organizatora   będącego   osobą   prawną   (np.   wypis 
z Krajowego   Rejestru   Sądowego),   a w  przypadku  organizatora będącego  osobą fizyczną - 
kserokopię dowodu osobistego, 

2) wskazanie miejsca prowadzenia kursu, 

3) program nauczania uwzględniający odpowiednio załącznik nr 4 lub 5 do rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. przytoczonego na wstępie, 

4) wykaz kadry dydaktycznej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez kadrę 
dydaktyczną kwalifikacji zawodowych, odpowiednich do prowadzenia określonych w wykazie 
zajęć. 

6. Organizator kursu zapewnia: 

1) odpowiednie pomieszczenia wyposaŜone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umoŜliwiające prawidłową 

realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, 

2) nadzór wewnętrzny słuŜący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. 

7. Organizator prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia dla kaŜdej edycji kursu, obejmującą: 

1) program nauczania; 

2) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

a)   listę obecności, 



b) wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 

c) tematy zajęć edukacyjnych; 
 

3) dokumentację potwierdzającą spełnianie przez uczestników warunków uczestnictwa (nie mogą 

uczestniczyć w kursie uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły średniej); 

4) rejestr wydanych zaświadczeń. 

8. Program nauczania powinien zawierać: 

1) nazwę kursu, 

2) czas trwania i sposób organizacji kursu, 

3) wymagania wstępne dla uczestników, 

4) cele kształcenia, 

5) plan nauczania określający nazwę i treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych 
oraz ich wymiar, 

6) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

7) warunki ukończenia kursu. 

9. Uczestnikami kursu dla wychowawców placówek wypoczynku mogą być osoby spełniające warunki 
podjęcia pracy wychowawcy, określone w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 grudnia 2009 r. przytoczonego na wstępie. 

10. Uczestnikami kursu dla kierowników placówek wypoczynku mogą być nauczyciele, czynni instruktorzy 
harcerscy od stopnia podharcmistrza włącznie lub inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staŜ pracy 
opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniające warunki określone w § 11 ust.1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku.   
 

11.Osoba, która spełniła warunki ukończenia kursu ustalone przez organizatora, otrzymuje zaświadczenie 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 
2006 r. przytoczonego na wstępie. Jako podstawę prawną kursu naleŜy przywołać numer i datę zgody 
udzielonej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 12  Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi się odrębnie dla kursów przygotowawczych dla kandydatów na 

wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy oraz kursów instruktaŜowych dla kierowników 

placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy. Rejestry zawierają: 
 

 

 

1) liczbę porządkową, 

2) numer ewidencyjny, 

3) imię (imiona) i nazwisko osoby, która otrzymała zaświadczenie, 

4) miejsce i datę urodzenia, 

5) datę i podpis potwierdzający odbiór zaświadczenia. 

13. Wykaz osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wychowawców 

lub   kursu   dla   kierowników   placówek  wypoczynku   dzieci   i   młodzieŜy   organizator   przekazuje 

do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. 

14. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, wnioski z 

organizacji przebiegu letniego i zimowego wypoczynku, prowadzonego nadzoru na kursach szkolących 

kadrę wychowawczą zaleca  aby  podmioty  uprawnione  do  szkolenia  dostosowały  programy  do 
istniejących   potrzeb   wychowawczych   oraz   zagroŜeń   dzieci   i   młodzieŜy.   Oprócz   ramowego   36 
godzinnego programu naleŜy uwzględnić takie zagadnienia jak: elementy profilaktyki uzaleŜnień, 
problematykę   psychomanipulacji   (sekty),   przeprowadzenie   zajęć   warsztatowych    dotyczących 
budowania komunikacji w  relacjach interpersonalnych, które powinny wpływać na wyrabianie 
kluczowych umiejętności wychowawczych, itp. 

Bydgoszcz, 2010.03.01 


