
 
Kurs dokształcający dla instruktorów prowadzących zajęcia z pływania  
niemowlaków i małych dzieci   
 
Cele i zadania kursu: Przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnego planowania, 
programowania, prowadzenia i organizacji zajęć z zakresu prowadzenia zajęć z pływania  
z dziećmi w wieku niemowlęcym i po niemowlęcym oraz przekazane słuchaczom określonego 
zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych niezbędnych do realizacji tego programu.  
Program zakłada przede wszystkim opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej 
problematyki pływania niemowląt, ukształtowanie nawyków i umiejętności pedagogicznych  
w pracy z niemowlakami i małymi dziećmi oraz podniesienie możliwie na najwyższy poziom 
umiejętności dydaktycznych.  
 
Ogólna liczba godzin programowych: 30  
 
Koszt szkolenia:  899,00 złotych +50,00 złotych opłata rekrutacyjna. 
/obejmuje: udział w kursie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe/. 
 
Miejsce realizacji : obiekty krytej pływalni w Proszówkach koło Bochni. 
Jednocześnie informujemy że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia  
w Proszówkach . 
 
Termin wpłaty:  I rata 499,00 r. + 50 zł opłata rekrutacyjna do dnia 10.04.2015 r.  
 
Warunki kwalifikacji: uprawnienia lub doświadczenie do prowadzenia ćwiczeń ruchowych w 
wodzie dyplom/legitymacja /nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy 
pływania/.Opinia pracodawcy o pracowniku. 
 
 
Wymagane dokumenty na kurs  
 
1. Druk zgłoszenia A (do pobrania ze str. www.awf.krakow.pl/studium.html
2. Minimum świadectwo ukończenia szkoły średniej  lub dyplom ukończenia szkoły 

wyższej 
3. uprawnienia lub doświadczenie do prowadzenia ćwiczeń ruchowych w wodzie 

dyplom/legitymacja /nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy 
pływania/.Opinia pracodawcy o pracowniku. 

4..  zaświadczenie lekarskie dopuszczające do zajęć  
5. ważna polisa  NNW na okres trwania kursu 
6.  ksero dowodu osobistego ,  
7.  zdjęcie 1 szt 3,5 cm x. 4,5 cm.  
8. opłata rekrutacyjna w wysokości 50,00 złotych (bezzwrotna) płatne na konto Centrum 

Edukacji Zawodowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 90 1240 4722 
1111 0000 4859 4185  

 
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
 
Formy zaliczenia: Szkolenie kończy się zaliczeniem  samodzielnie prowadzonych wybranych 
fragmentów zajęć/  
 
Czas trwania: 7-9 maja 2015 r. w  Proszówkach. 
 
Ograniczona liczba uczestników. 
 
Dokument końcowy : Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują „CERTYFIKAT” ukończenia 

szkolenia, wydany przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie oraz materiały 

szkoleniowe. 

http://www.awf.krakow.pl/studium.html

