
Szkolenie na wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.) 

 
1. Ogólna charakterystyka szkolenia 
 Nazwa szkolenia: Szkolenie na wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym 
 Jednostka prowadząca: Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, tel. 

+48 (77) 541 59 03, (77) 541 59 04, (77) 541 59 05, fax. +48 (77) 54 15 900,  
e-mail: cedu@uni.opole.pl 

 Kierownik szkolenia: dr Iwona Dąbrowska-Jabłońska 
 Poziom kształcenia: szkolenie kwalifikacyjne  
 Forma szkolenie: szkolenie stacjonarne, niestacjonarne 
 Język wykładowy: język polski 
 Wymagania wstępne: ukończony 18. rok życia 
 Autorki pakietu: dr Iwona Dąbrowska-Jabłońska, dr Alicja Kurcz,  

dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska 
 

2. Cel i efekty kształcenia 
Ogólnym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności zbędnych w opiece i 

wychowaniu dzieci do 3. roku życia, zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 
I Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna 
w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368). 

Celem szczegółowym jest uzyskanie kwalifikacji do pracy jako wolontariusz w żłobku 
lub klubie dziecięcym, czyli nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu 
psychologii, pedagogiki, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, opieki pielęgnacyjnej 
nad dzieckiem oraz stymulowania jego rozwoju. Są to komponenty  niezbędne do 
wykonywania zadań wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.  

Efekty kształcenia określone poniżej obejmują trzy kategorie: wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne:   

Efekty kształcenia 

Wiedza 

 absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii małego dziecka, pozwalającą na 
rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, pielęgnacji, opieki i wychowania małego dziecka,  

 zna podstawowe metody i formy pracy stymulujące rozwój dziecka, 
 zna zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna, 
 zna katalog kompetencji opiekuna i wychowawcy małego dziecka, 

Umiejętności 
 potrafi wykorzystać podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i psychologii do interpretowania 

problemów występujących w procesie opieki i wychowania małego dziecka, 
 potrafi zaaranżować przestrzeń i  uczestniczyć w organizacji zajęć stymulujących rozwój dziecka, np. 

zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, tematyczne, przyrodnicze i kulinarne,  
 posiada umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych ( przewijanie, karmienie, 

czynności higieniczno-sanitarne, układanie do snu, rozbieranie i ubieranie dziecka oraz dostrzeganie 
symptomów choroby dziecka), 

 potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
 potrafi określić swoje ograniczenia i możliwości istotne z punktu widzenia pracy jako wolontariusz w 

żłobku lub klubie dziecięcym, 
Kompetencje społeczne 

 wykazuje refleksyjność przy ocenie zjawisk zachodzących w rzeczywistości pedagogicznej oraz przy ocenie 
zachowania dziecka, 



 jest twórczy, ale potrafi podążać także za pomysłami i propozycjami innych, cechuje się życzliwością, 
otwartością, elastycznością i optymizmem, 

 potrafi zachować spokój i opanowanie w sytuacjach trudnych i wymagających szybkiej reakcji, ma poczucie 
sprawstwa i odpowiedzialności za podejmowane działania,   

 posiada gotowość do uczenia się, jest rzetelny w autoewaluacji efektów własnej pracy, 

Opis sposobu sprawdzania efektów szkolenia. Efekty kształcenia będą oceniane 
na podstawie prac pisemnych uczestników szkolenia, sprawdzianów, testów i obserwacji 
umiejętności praktycznych, oceny opracowania i przygotowania teczki przedmiotu, 
przygotowania i realizacji projektu i scenariuszy zabaw i zajęć.  
 
3. Program szkolenia 
 
  CZAS TRWANIA SKOLENIA 
 Szkolenie trwa 40 godzin. 
 

Jednostka dydaktyczna Liczba godzin Forma  
zaliczenia 

Ćw. Warsztat Praktyka Razem Ćw. Warsztat 
Udzielanie dziecku pierwszej pomocy - 10 - 10 - 

Z/o 

Opieka pielęgnacyjna 2 8 - 10 

Z 
Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez 
organizowanie zabaw: eksploracyjnych, 
muzycznych, rytmicznych, plastycznych i 
technicznych 

2 18 - 20 

Razem 4 36 - 40   
 

4. Warunki ukończenia szkolenia i uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia 
 Słuchacz szkolenia powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdej jednostki 

dydaktycznej. Skala ocen: 
a) bardzo dobry (5,0), 

b) dobry plus (4,5), 
c) dobry (4,0), 

d) dostateczny plus (3,5), 
e) dostateczny (3,0), 

f) niedostateczny (2,0) – świadczy o braku zaliczenia jednostki dydaktycznej. 
Na ocenę końcową oceny cząstkowe, uzyskane podczas realizacji poszczególnych 

jednostek dydaktycznych w programie szkolenia. Oceny cząstkowe będą wystawiane na 
podstawie prac pisemnych uczestników szkolenia, sprawdzianów, testów i obserwacji 
umiejętności praktycznych, oceny opracowania i przygotowania teczki przedmiotu, 
przygotowania i realizacji projektu i scenariuszy zabaw i zajęć.    

Średnia ocen stanowić będzie ocenę końcową, która zostanie wpisana na świadectwo 
ukończenia szkolenia.  

Absolwent szkolenia po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek 
dydaktycznych uzyska świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające jego kompetencje 
(uprawnienia) niezbędne do wykonywania zadań wolontariusza w żłobku lub klubie 
dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 



wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368). 

Wzór świadectwa, zamieszczony w załączniku, jest zgodny z wytycznymi Ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 
zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 
dziennego opiekuna (Dz.U.2011.69.368).  
 

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Opolski, Opole 

Koszt/osoba: ………. zł brutto 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie  Załącznik 1. Formularz 

zgłoszeniowy kandydata na kurs/szkolenie i przesłanie go na adres cedu@uni.opole.pl 

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem: ……….. lub e-mailem: 

cedu@uni.opole.pl 

 


