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BEZPŁATNA OFERTA KSZTAŁCENIA
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

OPIEKUNKA DZIECIĘCA SPO.04.
(bardzo atrakcyjny zawód, szerokie spektrum zatrudnienia)
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie - Świadczenie
usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Forma organizacyjna kursu: Prowadzony jest w systemie zaocznym. Zjazdy
odbywają się w soboty i niedziele. Najczęściej, co drugi weekend.
Termin rozpoczęcia: planuje się na styczeń 2020r. , ewentualnie w innym terminie
Wymagane dokumenty: wniosek (można wypełnić na miejscu ), świadectwo
ukończenia szkoły; pozostałe dokumenty można dostarczyć nieco później.
Adresaci kursów: wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę
podstawową, nie trzeba mieć wykształcenia średniego.
Opis Kursu: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekunki Dziecięcej umożliwia zdobycie
dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Absolwent kursu posiada pełną, nowoczesną
wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę
i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi; przygotowanie
do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju i przewlekle chorym;
ukształtowane postawy twórcze, kulturę osobistą, poczucie estetyki, poszanowanie człowieka
i pracy; ukształtowane niezbędne w zawodzie opiekunki dziecięcej cechy osobowości i
postaw. Do zadań opiekunki należy również prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku
dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Opiekunka dziecięca
należy do zawodów zaufania publicznego, dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna
powinna posiadać niezbędne kompetencje zawodowe i tak ważną
w tym
zawodzie empatię i umiejętność pracowania w zespole.

Możliwości zatrudnienia: Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach,
hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno
pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze
niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.
Szerokiego spektrum możliwości zatrudnienia sprawia, że jest to bardzo atrakcyjny zawód.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych
umiejętności zawodowych.
Absolwent otrzymuje:


Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydawane
na druku MEN,
 po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji Świadczenie usług
opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka – świadectwo potwierdzające
uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej wydane
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
Osoby posiadające wykształcenie średnie uzyskują ponadto dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe na poziomie TECHNIKA. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada
aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.
Szczegółowe informacje:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30 A,
tel. 22 810 46 17, pokój 26 ( CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO )
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