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Oferta szkoleniowa 
 

Cyklu szkoleń zawodowych: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 
 

 
Oferta obejmuje: 200 godzin dydaktycznych kursu teoretycznego oraz 80 godzin praktyk 

zawodowych organizowanych przez IGD Consulting Sp. z o.o. oraz materiały szkoleniowe. 

Propozycja skierowana jest do osób które posiadają wykształcenie średnie i chciałyby 

pracować z dzieci w wieku do lat 3. 

 
Firma IGD Consulting Sp. z o.o. jest instytucją posiadającą akredytację Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń zawodowych dla osób zajmujących się opieką 

nad dziećmi w wieku do lat 3.  Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 04.02.2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), opiekunem w żłobku lub klubie 

dziecięcym może być osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz przed 

zatrudnieniem jako opiekun odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w 

formie zajęć praktycznych. Odbycie naszego szkolenia gwarantuje zdobycie uprawnień 

zgodnych z wyżej wymienioną ustawą i umożliwia podjęcie pracy w żłobku lub klubie 

dziecięcym, a dla pracowników ww. instytucji którzy nie posiadają uprawnień do 

samodzielnej pracy z dziećmi w wieku do lat 3, ukończenie szkolenia umożliwia awans 

zawodowy.  

 

OPIS SZKOLENIA: 
 

Cykl szkoleń: Opiekun w żłobku lub klubie malucha skierowany jest do wszystkich osób, 

które pracują w żłobkach, klubach malucha lub innych instytucjach świadczących opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3, jako pomoc nauczyciela, bądź na innym stanowisku, które 

związane jest z opieką nad dziećmi. Cykl szkoleń zawodowych Opiekun w żłobku lub klubie 

malucha realizowany jest przez wykwalifikowanych trenerów: pedagoga, psychologa, 
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położną oraz dietetyka. Każdy z trenerów posiada uprawnienia, wiedzę merytoryczną oraz 

praktyczne umiejętności, które w bezpośredni sposób pozwalają wyposażyć uczestników 

szkolenia w zdolność prowadzenia zajęć wychowawczych zgodnych z interdyscyplinarnymi 

założeniami pedagogiki rozwojowej. Dzięki udziałowi w szkoleniu każdy z uczestników 

nabędzie uprawnienia dzięki, którym możliwe będzie otrzymanie awansu zawodowego. 

Dodatkowo dzięki wieloletniemu doświadczeniu jakie Firma IGD Consulting Sp. z o.o. 

zdobyła organizując XXVII edycji szkolenia na terenie Poznania uczestnik po ukończeniu 

cyklu szkoleń zawodowych trafia do elitarnego grona osób, które zdobyły wiedzę oraz 

praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi w wieku do lat 3 i w sposób profesjonalny świadczą 

usługi opiekuńcze. Uczestnik ma okazję brać udział w szkoleniu, którego program opiera się 

na solidnych podstawach psychologii oraz pedagogiki rozwojowej, ale zawiera również 

nowatorskie metody prowadzenia zajęć rozwojowych dla dzieci min. wdrażane. 

 

CEL SZKOLENIA: 
 
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników uprawnień do pracy z dziećmi w wieku do 

lat 3, zgodnych z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), odbycie w ramach cyklu szkoleniowego kursu: Pierwsza 

Pomoc Pediatryczna. 

 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

 

 Zdobycie uprawnień do pracy z dziećmi w wieku do lat 3 

 Poznanie sposobów sprawowania właściwej opieki i pielęgnacji dzieci w okresie 

wczesnego dzieciństwa 

 Nauka rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci  

 Zdobycie wiedzy na temat podstaw dietetyki  
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 Zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności na temat planowania, organizowania, 

monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka 

 Otrzymanie materiałów szkoleniowych zawierających informacje i wskazówki na 

tematy związane z opieką i pielęgnacją dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa 

 Poznanie innowacyjnych narzędzi rozwoju dziecka poprzez wprowadzanie zajęć 

wychowawczych z elementami rozwoju sensorycznego 

 Poznanie wymaganych schematów zachowań w ramach Pierwszej Pomocy 

Pediatrycznej, uzyskanie uprawnień zgodnych z ustawą o Ratownictwie Medycznym 

 Podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu placówki, co ma bezpośredni wpływ 

na podniesienie standardu świadczenia usług opiekuńczych 

 

 

OFERTA SZKOLENIA OBEJMUJE: 

 

 

1. Szkolenie 200-godzinne dydaktyczne 

2. 80-godzinne szkolenie praktyczne 

3. Materiały szkoleniowe 

4. Certyfikaty 
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PROGRAM SZKOLENIA: 
 

Lp. 
Cykl szkoleń zawodowych w ramach kursu: Opiekun w 

żłobku lub klubie malucha 
godz. stacjonarne 

1  Psychopedagogiczne  podstawy rozwoju  jednostki  20 

2  Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 25 

3  Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 120 

4  Kompetencje opiekuna dziecka  35 

5 Element pierwszej pomocy 5 

6  Organizacja Praktyk zawodowych 80 

 
SUMA: 280 
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KOSZT SZKOLENIA: 
 
 

Całkowity koszt szkolenia dla 1 osoby 1 799 zł 

 

TERMIN SZKOLENIA I MIEJSCE SZKOLENIA: 

 
  Termin szkolenia: 11.10.2021 r. – 23.01.2022 r. 

  Miejsce szkolenia: Poznań 

    

PEŁNE DANE PLACÓWKI PRZEPROWADZAJĄCEJ SZKOLENIE: 
 

 

IGD Consulting Sp. z o.o. 

Ul. Rycerska 24/9 

60-347 Poznań 

 

NIP: 779-23-62-483 

REGON: 301196757 

Nr RIS: 2.30/00172/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


