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Z A Ś W I A D C Z E N I E 
o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku 

(Course Completion Certificate) 
 
Zaświadcza się, że Pan/i (Certifies that Mr/Mrs) : 
 
 
 
Urodzony/-a dnia (Date of birth):    
 
Ukończył/-a kurs: na wychowawcę wypoczynku (Has completed the course for candidates for managers of 

leisure for children and youth) 
 
 w wymiarze: 36 godzin (with 36 hours of classes) 
 
w okresie od dnia (during the period from): 04.07.2015 r. do dnia (until) : 08.07.2015 r. 
 
prowadzony przez: Pawła Henc prowadzącego działalność gospodarczą: Niepubliczna 

Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Henc i spółka” Paweł Henc, 
ul. Jedności Robotniczej 43 b, 67-200 Głogów (Paweł Henc, the owner of Non-
public Facility for Teacher Training „Henc i spółka” Paweł Henc, ul. Jedności Robotniczej 43 b,  
67-200 Głogów) 

 
zakończony egzaminem sprawdzającym w dniu (ended with exam on) : 08.07.2015 roku. 
 
Numer zgody na organizację kursu (Approval number for the organization of the course) 1): Nie dotyczy 
(not applicable) (zgodnie z §14.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania 
i nadzorowania, poz. 109) (according to §14.1. Regulation of the Minister of National Education of 22.01.2015 on amending 
Regulation on conditions to be met by the organizers of recreation for children and adolescents, as well as the principles of its 
organization and supervision, pos. 109). 
Wydanej przez (Published by) : Nie dotyczy (jak wyżej) (not applicable)  
W dniu (on day) : Nie dotyczy (jak wyżej) (not applicable) 
 
Zaświadczenie wydano na podstawie § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 
organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) (Certificate issued pursuant to § 
14 para. 6 of the Regulation of the Minister of National Education of 21 January 1997. On the conditions to be met by the organizers 
of recreation for children and adolescents, as well as the principles of its organization and supervision (Dz. U. No. 12, pos. 67, as 
amended. D .). 
 
Numer (number):  /2015 r.2) 
                          

Paweł Henc 
Głogów, 09 lipca 2015 roku     ……………………… 
Głogów,9 th July 2015      (pieczęć i podpis osoby reprezentującej organizatora kursu) 

(stamp and signature of the person representing the organizer        
of the course) 

       
 
1) Wypełnić w przypadku kursu organizowanego przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których 
mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
2) Numer zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu 
 
 
 

Mateusz Adam Antolczyk 

20.12.1994 

WK/133/43 



Program kursu na wychowawcę wypoczynku 
(The curriculum of the training course for managers of leisure for children and youth) 

 
Lp.  Temat  

(Subject of classes) 
Liczba godzin 

(Number 
 of hours) 

Formy realizacji 
(Forms of 

implementation) 
1  Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Organization of leisure of children and youth.)  : 

- koordynacyjna rola władz oświatowych (coordinating role of education authorities) 
- obowiązujące przepisy (applicable laws) 
- elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(elements of development and educational psychology taking into account needs of children with special needs, incl. disabled, 
socially maladjusted and the ones at risk of social maladjustment) 

 
 
 

3  

 
wykład i zajęcia 

praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 

2  Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku (The organization of classes at the leisure centre) :  
- rada wychowawców (counsellors council) 
- grupa jako zespół wychowawczy (group as educating team) 
- organizacja i rozkład dnia (organization and daily schedule) 
- regulamin uczestnika (rules for participants) 

 
 

2  

 
wykład i zajęcia 

praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 
3  Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej (Planning the caring, counselling and educational work):  

- opracowanie planu wychowawczego grupy (creating educational plan for groups) 
- dokumentacja wychowawcy (counsellor’s documentation) 
- obowiązki wychowawcy grupy (group counsellor's responsibilities) 
- metody i formy realizacji planów wychowawczych (methods and forms of educational plans' implementation) 

 
4  

wykład i zajęcia 
praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 

 
 
 
 
 

4 

Ruch i rekreacja(Movement and recreation):  
- cele i zadania zajęć wychowania fizycznego (aims and tasks of Physical Education) 
- metody nauki technik pływania (methods of teaching swimming techniques) 

 
1 

 
wykład  

(lectures) 
- gry i zabawy ruchowe (movement fun and games) 
- zajęcia z gier zespołowych (team games) 
- sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka (sport, Olympic games and athletics) 
- organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (organising classes for children with special needs incl.  disabled, 
socially maladjusted and the ones at risk of social maladjustment) 

 
 

5 

 
 

zajęcia 
praktyczne 

(practical classes) 

 
 
 

5 

Turystyka i krajoznawstwo (Tourism and sightseeing) : 
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku (aims and tasks of tourism and 
sightseeing in educational work during leisure) 
- organizacja wycieczek (organising trips) 
- organizacja biwaków (organising camping) 
- gry terenowe (outdoor games) 

 
 

4 

 
wykład i zajęcia 

praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 

 
 
 
 

6 

Zajęcia kulturalno-oświatowe (Educational and cultural classes):  
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych (Aims and tasks of educational and cultural classes):  
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych (organising educational and cultural classes) 
- elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia (cultural elements in daily schedule) 
- prowadzenie kroniki (keeping records) 
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk (organising celebrations, parties, evenings, bonfires) 
- gry i zabawy świetlicowe (club-room fun and games) 
- konkursy, wystawy, dyskusje (competitions, exhibitions, discussions) 
- śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem (singing, music, games with singing) 

 
 
 

5 

 
 
 

wykład i zajęcia 
praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 

 
 
 

7 

Zajęcia praktyczno-techniczne (Practical-technical classes.) : 
Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych (Aims and tasks of such classes): 
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych (forms and kinds) 
- prace dekoracyjne i zdobnicze (decorative and ornamental works) 
- indywidualne zainteresowania uczestników (individual interests of participants) 
- rozwój zainteresowań uczestników (developing participants' interests) 

 
 

2 

 
 

wykład i zajęcia 
praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 
 
 

8 

Prace społecznie użyteczne (Socially useful works): 
Cele i zadania prac społecznie użytecznych (Aims and tasks): 
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat (educational role of socially useful works, 
volunteering) 
- prace w zakresie samoobsługi (works in self-service) 
- prace na rzecz miejsca wypoczynku (works for leisure centres) 
- prace na rzecz środowiska (works for environment)  

 
 

2 

 
 

wykład i zajęcia 
praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 

 
 
 

9 

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku (Safety of life and health of participants at leisure centres): 
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez 
nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów (rules and regulations pertaining to safety, incl. 
proceedings in case of criminal acts and offences committed both by minors and by caregivers) 
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku (applicable laws about health and hygiene in leisure centres) 

 
 

2 

wykład i zajęcia 
praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 

- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym 
zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) (abc of paramedical rescue using 
exercise equipment for first aid with basic life support (incl. phantom, defibrillator) 

 
4 

 
zajęcia 

praktyczne 
(practical classes) 

 Razem (Total hours) 36  
 
 
 

 
w tym (in that) : 
 

26 
 

 
 
 

1 
 
 

9 
 

wykład i zajęcia 
praktyczne 
(lectures and 

practical classes) 
 

wykład 
(lectures) 

 
zajęcia 

praktyczne 
(practical classes) 

  Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu 
 (The examination of knowledge and skills acquired during the course) 

  

 


