
 
  

 KUJAWSKO-POMORSKIE   CENTRUM   EDUKACJI  NAUCZYCIELI  W  BYDGOSZCZY 
 

serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich specjalności różnych typów szkół  
na dziesięciogodzinny kurs: 

 

KIEROWNIK  WYPOCZYNKU  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, 
                                                                        

                                                                          który odbędzie się 
w dniach 17, 18 maja 2021 roku w godz. od 16.00 do 18.00 – online (cz. I i II) 

i 22 maja w godz. od 9.00 do 13.30 – stacjonarnie (cz. III) 
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9. 
 

Program kursu realizowany jest na podstawie Załącznika nr 7  
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.  

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  
w formie wykładów i zajęć praktycznych. 

Tematyka: 

1. Planowanie pracy wychowawczej. 

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z pracownikami 
administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego. 

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Warunki bezpieczeństwa: 
 
 

Liczba miejsc jest ograniczona. 
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza 

do 12 maja 2021 roku. 
 

Koszt szkolenia wynosi 120 zł. Wpłaty proszę dokonać po otrzymaniu maila z informacją 
potwierdzającą uruchomienie kursu. 

Zostanie wówczas podany numer konta KPCEN w Bydgoszczy,  
na które należy dokonać wpłaty. 

 
 

. 
 
 

 

 

http://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/975o41,dok.html?grupa=607&singup=1


Szanowni Państwo, 
 

w związku z istniejącą sytuacją, informujemy, że wszyscy uczestnicy kursu:  

 przy wejściu do placówki (część stacjonarna) odkażają ręce - pojemniki z płynem 
działają na fotokomórkę 

 muszą mieć założone maseczki ochronne (jeśli ktoś zapomni maseczki, otrzyma ją 
przy wejściu do budynku)  

 zachowują 2 m odległości od innych osób, zarówno w sali (podczas kursu) jak i w 
budynku  

 przed wyjściem z budynku odkażają ręce 
 na liście obecności podpisują się Państwo swoim długopisem.   

 

        Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń, które wprowadzamy z uwagi  
na Państwa i swoje bezpieczeństwo.   

               Zapisanie się do udziału w kursie, będzie jednoznaczne z zapoznaniem  
           się z  powyższymi zaleceniami i ich stosowaniem.  

 
 
 
                                                                                                                        Organizator: 
                                                                                                                   Jan Szczepańczyk 
                                                                                                                   KPCEN Bydgoszcz 


