
 

 

Szanowni Państwo,  

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie uruchamia kolejny kurs kwalifikacyjny 

dla kandydatów na opiekunów dzieci do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym,  

w terminie 16.03.2019 r. – 16.06.2019 r. w promocyjnej cenie 1800 zł/os. 

Szkolenie daje uprawnienia/kwalifikacje do podjęcia pracy w nowo powstających 

placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi (żłobki lub kluby dziecięce). 

W naszym szkoleniu szczególny nacisk kładziemy na praktyczną naukę zawodu,  

a wiadomości przekazywane są w ciekawy i przystępny sposób przez profesjonalny  

i doświadczony zespół trenerów: pedagogów, psychologów, pielęgniarkę, fizjoterapeutę.  

Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne 

z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tym samym zdobędą 

uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. 
 

Kurs przeznaczony jest dla osób: 

- z wykształceniem co najmniej średnim, 

- nie posiadających uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, 

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im 

zawieszona ani ograniczona, 

- wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony,  

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 

 

 

 

 

 



 

 

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – kurs kwalifikacyjny 

TERMIN: 16.03.2019 r. – 16.06.2019 r. 

Terminarz zjazdów: 

MARZEC 2019  
16.03.2019 (sb),17.03.2019 (nd),22.03.2019 (pt),23.03.2019 (sb),24.03.2019 (nd),29.03.2019 (pt), 
30.03.2019 (sb),31.03.2019 (nd) 
KWIECIEŃ 2019 
05.04.2019 (pt),06.04.2019 (sb),07.04.2019 (nd),12.04.2019 (pt),13.04.2019 (sb),14.04.2019 (nd) 
MAJ 2019  
10.05.2019 (pt),11.05.2019 (sb),12.05.2019 (nd),17.05.2019 (pt),19.05.2019 (nd),24.05.2019 (pt), 25.05.2019 (sb) 
CZERWIEC 2019 
01.06.2019 (sb),02.06.2019 (nd),08.06.2019 (sb),15.06.2019 (sb),16.06.2019 (nd) 

Zajęcia w piątki w godz. 16:15-20:15 oraz soboty i niedziele w godzinach: 09:00-17:00 

Miejsce szkolenia: ul. Monte Cassino 15 lub ul. Broniewskiego 14, budynki Wyższej Szkoły 

Humanistycznej TWP w Szczecinie 

Ilość godzin dydaktycznych: 200 + 80 praktyka zawodowa 

Cena: 1.800 zł/osoba - możliwość płatności w ratach: 3 x 600 zł lub refundacja przez 

właściwy Urząd Pracy. 

Cena szkolenia obejmuje: 

- profesjonalną kadrę (psycholog, fizjoterapeuta, pielęgniarka, pedagog) 

- praktykę we własnym żłobku "Wyspa Malucha" 

- materiały dydaktyczne 

- zajęcia w centrum Szczecina 

- możliwość płatności w ratach (bez odsetek) 

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem MEN 

Zapraszamy do zapisów poprzez stronę www.twp.szczecin.pl. 

Łączę wyrazy szacunku 

Izabela Sawka  

Specjalista ds. szkoleń 
OKU TWP OR Szczecin 


