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W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2018 r., dotyczące zatwierdzonych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programów szkoleń nr 15/2018 oraz
29/2018, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) w ramach szkolenia dla opiekuna, kursant zobligowany jest do
odbycia 80-godzinnych praktyk zawodowych. Zatwierdzony przez Ministerstwo 280-godzinny
program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym zawierał merytoryczne
opracowanie zagadnień wskazanych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub
klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna oraz sposób odbywania praktyk.
Zgodnie z powyższym programem, praktyki zawodowe powinny być m.in. opracowane przez
podmiot szkolący; realizowane we współpracy podmiotu szkolącego ze żłobkami znajdującymi
się na terenie miejscowości, która jest najbliższa kursantowi; zrealizowane zgodnie
ze szczegółowym programem praktyk w miejscu wybranym przez kursanta i zaakceptowanym
przez podmiot szkolący. Powyższe wskazuje, iż praktyki zrealizowane w ramach szkolenia
w miejscu wybranym przez kursanta mogą być zaakceptowane przez podmiot szkolony.
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna nie określa sposobu w jaki prowadzone
powinno być szkolenie dla opiekuna. Każdy z programów szkoleń opracowany przez podmiot
prowadzący szkolenie powinien być zgodny z zakresem programowym i jednocześnie

wypełniony treścią merytoryczną wraz z opracowaniem sposobów prowadzenia szkolenia.
Z uwagi na specyfikę i cel szkolenia, zasadne wydaje się realizowanie szkolenia w kolejności
tematycznej wskazanej w ww. rozporządzeniu.
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