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PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH pn. „Dziecko na WARSZTAT” realizowanych przez: 

Niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą „Kids Fitness Club –placówka oświatowo 

wychowawcza z siedzibą w Żyrardowie ul. Izy Zielińskiej 17 wpisaną do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego pod nr 56 na podstawie art. 

168. ust.1 w związku z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2020 r., poz.910). 

Wiek dzieci: warsztaty dedykowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Czas trwania: 2 godziny. 
Miejsce: Placówka Kids Fitness Club, ul. Izy Zielińskiej 17, 96-300 Żyrardów. 
 
Placówka Kids Fitness Club  zlokalizowana przy ulicy Izy Zielińskiej 17 w Żyrardowie jest komfortowym miejscem do 
aktywnego wypoczynku. 
Obiekt wyposażony jest w pomieszczenia przystosowane do przeprowadzenia zajęć rekreacyjnych, tanecznych, 
animacyjnych, kreatywnych i sportowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę 
wychowawców, instruktorów i trenerów. 
Do dyspozycji uczestników przystosowane są także sanitariaty, szatnia oraz miejsce na odpoczynek i regenerację. 
Budynek posiada pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej. 
  
Placówka prowadzi działalność w zakresie kształcenia i wychowania pozaszkolnego w formie zajęć, których 
uczestnikami mogą być dzieci i młodzież szkolna. 

Głównym celem działalności placówki jest; a) Edukacja b) Wychowanie c) Profilaktyka  
d) Rekreacja sportowa e) Wypoczynek. 
a)Edukacja  
- pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne, 
 - tworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w sferach artystycznych, kulinarnych, rekreacyjnych i 



sportowych,  
- rozwój uzdolnień i talentów,  
- nauka języków obcych, 
- realizacja podstaw programowych w ramach zajęć wyrównawczych, 
- nauczanie rytmiki, 
- nauczanie akrobatyki sportowej, 
 - nauka różnych form tańca ludowego, dyskotekowego, towarzyskiego, sportowego, cheerleaders i integracyjnego, 
- podnoszenie świadomości zdrowego i aktywnego trybu życia. 
b)Wychowanie  
- zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie kształcenia fundamentalnych zasad dobrego zachowania,  
- zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie kształcenia fundamentalnych zasad kultywowania celebrowania 
rocznic, jubileuszy, wydarzeń okolicznościowych, 
- wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  
- kształtowanie szacunku dla środowiska kulturowego, 
 - kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury.  
c)Profilaktyka  
- integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i zagrożonych patologiami,  
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii, 
- animowanie i koordynowanie działań integracyjnych w środowisku dzieci i młodzieży podczas wspólnych zabaw. 
d)Rekreacja sportowa  
- podnoszenie sprawności fizycznej,  
-rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku i aktywnej rekreacji,  
- stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w sferach sportowych. 
e)Wypoczynek  
- organizacja czasu wolnego, 
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez różne formy wyjazdowe oraz stacjonarne. 

Placówka realizuje programowe cele poprzez: 

a) prowadzenie praktycznych i teoretycznych zajęć, 
b) organizowanie imprez dla uczestników zajęć, 
c) organizowanie warsztatów dla uczestników zajęć, 
d) sprawowanie opieki nad osobami niepełnoletnimi, 
e) organizowanie czasu wolnego w formie półkolonii i kolonii dla dzieci i młodzieży. 
Cele dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze:  

 Propagowanie aktywności psychoruchowej oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i 
młodzieży.  

 Integracja w nowym środowisku i uspołecznienie dzieci i młodzieży poprzez współpracę w zespole.  

 Stworzenie wesołych i przyjemnych warunków podczas uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych.  

 Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej, 
plastycznej, kulinarnej i animacyjnej.  

 Kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi – rówieśnikami i dorosłymi, wdrażanie zachowań 
partnerskich i odpowiedzialności za siebie oraz innych.  

Zadania organizacyjne:  
 

 Organizacja warsztatów oraz bezpieczeństwo w czasie sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów – 
pomiar temperatury uczestników warsztatów, zbiórka dzieci, sprawdzenie listy obecności, zwrócenie 
uwagi na higienę osobistą, dezynfekcję i mycie rąk, zapoznanie uczestników z podstawami przepisów 
bezpieczeństwa w czasie prowadzenia w.  

 Zapoznanie z infrastrukturą obiektu, 

 Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi podczas warsztatów. 


