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WPROWADZENIE
Ze względu na niski przyrost naturalny oraz postęp wiedzy w zakresie
medycyny mamy obecnie w Polsce oraz w wielu innych krajach Unii Europejskiej do
czynienia z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa. Dlatego przewiduje
się, że w najbliższych latach rosnąć będzie rynek usług świadczonych przez
pracowników sektora medycznego. Zachodzące zmiany polityczne i ekonomiczne
przyczyniły się również do wzrostu zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc
społeczną. Duża grupa osób korzysta z oferty instytucji opiekuńczych oraz
zatrudnionych tam specjalistów.
Niniejszy Przewodnik prezentuje zawody z obszaru medyczno-społecznego,
do wykonywania których kwalifikacje można zdobyć w szkole policealnej.
Uwzględniono w nim te zawody, które znajdują się w ofercie edukacyjnej szkół
działających w regionie częstochowskim.
Szkoła policealna – (studium policealne) to szkoła przeznaczona dla
absolwentów szkół średnich (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych
i techników). Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie
wykształcenia średniego, ale na większości kierunków matura nie jest wymagana.
Szkoła ta oferuje kształcenie przygotowujące do uzyskania kwalifikacji
wymaganych do wykonywania konkretnych zawodów. Program nauczania szkoły
policealnej obejmuje tylko przedmioty zawodowe oraz języki obce. Duży nacisk kładzie
się na zajęcia praktyczne. Nauka odbywa się w trybie dziennym, wieczorowym lub
zaocznym (w weekendy).
Kształcenie w szkole policealnej umożliwia uzupełnienie wiedzy uzyskanej
w liceum o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim technicznym. Szkoła
policealna może być również miejscem kontynuowania nauki po technikum dla osób
pragnących zdobyć drugi zawód.
Wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół
publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Czas trwania nauki
dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej,
bądź w szkole policealnej publicznej, określa program MEN. Nauka na większości
kierunków trwa dwa lata, czyli cztery semestry. W niektórych zawodach, nauka trwa
jeden rok (dwa semestry), a w przypadku kilku innych – dwa i pół roku (pięć
semestrów).
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W szkołach publicznych oraz szkołach z uprawnieniami szkół publicznych
słuchacze otrzymują indeksy, legitymacje m.in. uprawniające do zniżek, a na koniec
procesu kształcenia świadectwo ukończenia szkoły. Szkoły policealne wydają również
zaświadczenia do ZUS i WKU. Absolwenci mogą przystąpić do zewnętrznego
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zdanie kończy się
otrzymaniem tytułu technika w danym zawodzie lub tytułu równoważnego. Do
dyplomu są dołączane dwa suplementy – w języku polskim i angielskim.
Absolwenci szkoły policealnej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, mogą
ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe, na ogólnych zasadach.
Rekrutacja do szkół policealnych rozpoczyna się zwykle w czerwcu i trwa przez
okres wakacji letnich. Niektóre szkoły prowadzą nabór także w miesiącach zimowych
(nauka rozpoczyna się wtedy w lutym). Przy rekrutacji do szkół policealnych
wymagane są zazwyczaj następujące dokumenty:


podanie o przyjęcie do szkoły,



świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości,



2 - 4 zdjęcia (format legitymacyjny),



kwestionariusz osobowy,



dowód osobisty do wglądu,



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym
zawodzie.
Przy rekrutacji na niektóre kierunki może być także wymagane okazanie

książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (wyniki badań na nosicielstwo
zarazków schorzeń jelitowych).
Podstawą przyjęcia kandydata do szkoły jest pozytywny wynik rozmowy
kwalifikacyjnej. Czasem jest też brana pod uwagę średnia ocen z wybranych
przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Szkoła może wprowadzić też
dodatkowe kryteria np. predyspozycji, czy sprawności fizycznej. W wielu szkołach
o przyjęciu decyduje po prostu kolejność zgłoszeń.
Od kilku lat szkoły policealne systematycznie zyskują na popularności. Szkoły
policealne często dają możliwość zdobycia bardzo atrakcyjnego zawodu w dość
krótkim czasie. Stanowią alternatywną ścieżkę rozwoju zawodowego, przeznaczoną dla
osób o ściśle ukierunkowanych zainteresowaniach, chcących szybko zdobyć atrakcyjny
zawód albo z różnych przyczyn niemających możliwości podjęcia studiów wyższych.
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SKRÓCONE OPISY ZAWODÓW
Asystent osoby niepełnosprawnej organizuje wsparcie, udziela pomocy i świadczy
usługi opiekuńcze osobie niepełnosprawnej.
Asystentka stomatologiczna – osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi
w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.
Higienistka stomatologiczna – osoba, która pod nadzorem lekarza dentysty prowadzi
działalność higieniczno-profilaktyczną.
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej
i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun osoby starszej udziela pomocy oraz świadczy usługi opiekuńczo-wspierające
osobom starszym, niesamodzielnym, samotnym i przewlekle chorym.
Opiekun w domu pomocy społecznej jako pracownik pierwszego kontaktu, podejmuje
profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych,
przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych.
Opiekunka dziecięca zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo
i prawidłowy rozwój.
Opiekunka

środowiskowa

udziela

pomocy

i

świadczy

usługi

opiekuńcze,

pielęgnacyjne osobom starszym, przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym,
które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego
otoczenia.
Ortoptystka zajmuje się diagnozą i rehabilitacją wybranych funkcji wzrokowych,
zwłaszcza zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych.
Wspomaga pracę okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka
i systemu wzrokowego.
Protetyk słuchu wykonuje badania słuchu, analizuje i ocenia wyniki badań, dobiera
aparaty słuchowe i urządzenia wspomagające słyszenie oraz sprawuje opiekę
audioprotetyczną.
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Technik dentystyczny wykonuje protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty
ortodontyczne zgodnie z przekazanym projektem na podstawie dostarczonych
wycisków. Naprawia protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne.
Technik elektroradiolog – osoba, która wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza
w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze
terapeutycznym (radioterapia).
Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane z wytwarzaniem, analizą, kontrolą
oraz obrotem produktami leczniczymi i materiałami medycznymi.
Technik masażysta – osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny,
sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej: ręcznie, za pomocą
strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów
fizykalnych i usprawniających.
Technik ortopeda wykonuje protezy, ortezy (aparaty ortopedyczne stabilizujące stawy,
zastępujące gips), obuwie ortopedyczne, dobiera przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz świadczy usługi w tym zakresie.
Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje procesy mycia,
dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów
medycznych do tych procesów.
Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej
w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu
przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.
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3. Charakterystyki zawodów

Asystent osoby niepełnosprawnej
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie
niepełnosprawnej
1 rok


Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy
osobie niepełnosprawnej,
 doradzanie
w
zakresie
usług
medycznych,
rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania,
kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji
i integracji ze środowiskiem,
 diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania
wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych,
architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej
rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych,
psychicznych i społecznych,
 współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie
sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych.
 wysoka wydolność fizyczna,
 komunikatywność
 zrównoważenie emocjonalne,
 samodzielność,
 uczciwość, odpowiedzialność.
 środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby
niepełnosprawnej,
 domy pomocy społecznej,
 środowiskowe domy samopomocy,
 placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 świetlice terapeutyczne,
 instytucje organizujące pomoc osobom
niepełnosprawnym,
 szkoły integracyjno-adaptacyjne,
 zakłady opiekuńczo-lecznicze.
- Medyczne Studium Zawodowe
- AP Edukacja (9)
- Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS
- Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
PTE (12)

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Asystentka stomatologiczna
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

K1: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu
w gotowości do pracy
1 rok (kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla
dorosłych wyłącznie w formie stacjonarnej)
Ostatni nabór w roku szkolnym 2015/2016
 opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów
stomatologicznych oraz ich wyposażeniem,
 przygotowanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska
do pracy – kompletowanie odpowiedniego zestawu
narzędzi podstawowych,
 przygotowanie pacjenta do zabiegu,
 asystowanie lekarzowi stomatologowi podczas zabiegu,
 obsługa sprzętu diagnostycznego (lusterko
stomatologiczne, szczypczyki, zagłębniki, lampa
doustna) i leczniczego (narzędzia do uzupełniania
ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne),
 wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi
i urządzeń stomatologicznych,
 prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji
leczniczej wykonywanych zabiegów i książki
inwentarzowej gabinetu,
 pomoc lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu
zabiegów profilaktycznych (usuwanie kamienia,
fluorowanie itp.).









zainteresowania medyczne i humanistyczne,
uzdolnienia manualne,
koordynacja wzrokowo-ruchowa,
refleks i szybkie tempo pracy,
odporność emocjonalna,
życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi,
punktualność i zdyscyplinowanie,
dokładność i sumienność.

 gabinety stomatologiczne,
 oddziały chirurgii szczękowej,
 kliniki i poradnie dentystyczne.
- Szkoła Policealna nr 1 Dorosłych CKZiU w Lublińcu (2)
- Medyczne Centrum Edukacji
- Medyczne Studium Zawodowe
- Policealna Szkoła
TEB Edukacja
- AP Edukacja (9)

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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- Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych

Higienistka stomatologiczna
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

K1: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod
nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie
gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji
zdrowia
2 lata (kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla
dorosłych wyłącznie w formie stacjonarnej)
 prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 wykonywanie zabiegów profilaktyczno - leczniczych
na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,
 samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych
zaleconych przez lekarza dentystę,
 przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska
pracy lekarza dentysta zgodnie z zasadami ergonomii,
 wykonywanie czynności administracyjnych
i prowadzenie dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 komunikowanie się z pacjentem,
 bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów
i instrumentów dentystycznych.
 zainteresowania medyczne i przyrodnicze,
 zainteresowania psychologiczne i predyspozycje
pedagogiczne,
 umiejętności plastyczne i zdolności manualne,
 dokładność, sumienność i systematyczność,
 spostrzegawczość i szybkość reagowania,
 zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 samodzielność w realizacji zadań,
 opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji
konfliktowych,
 wrażliwość, życzliwość, cierpliwość,
 rzetelność i poczucie odpowiedzialności,
 zdolności organizatorskie.
 gabinety dentystyczne oraz gabinety profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach
i szkołach,
 gabinety stomatologiczne prowadzone przez prywatne
i publiczne jednostki różnych specjalności
stomatologicznych.
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Szkoły*

- Medyczne Centrum Edukacji

cd. Higienistka stomatologiczna

Szkoły†

- Medyczne Studium Zawodowe
- Policealna Szkoła
TEB Edukacja
- AP EdukacjaBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
- Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych

*

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.

*

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Opiekun medyczny
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

K1: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej
1 rok
 nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z chorym i jego
rodziną,
 ocena zapotrzebowania chorego na pomoc
w zaspakajaniu potrzeb biologicznych,
 udzielanie pomocy choremu w wykonywaniu
codziennych czynności,
 planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności
pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych u osoby
chorej i niesamodzielnej,

 zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej
bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności
związanych z przemieszczaniem się, z zabiegami
higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem
ze sprzętu rehabilitacyjnego.
 odporność psychiczna,
 zrównoważenie emocjonalne,
 odporność na wysiłek fizyczny
 spostrzegawczość i zdolność koncentracji,
 samodzielność; zdyscyplinowanie,
 wytrwałość; cierpliwość,
 obowiązkowość; odpowiedzialność.
 zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 oddziały szpitalne,
 hospicja,
 specjalistyczne domy opieki społecznej,
 domy pacjentów (indywidualna opieka),
 fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych.
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
im. dra Wł. Biegańskiego (1)
- Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna
oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoCzęstochowski Zespół Szkół „Centrum Kształcenia”
- Medyczne Centrum Edukacji
- Medyczne Studium Zawodowe
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.- Policealna

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Szkoła
TEB Edukacja

cd. Opiekun medyczny
- Szkoła Policealna STM w Częstochowie

Szkoły*

*

Szkoła Medyczna STM w Częstochowie
- AP Edukacja (9)
- Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych
- Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS
- ŻAK Centrum Nauki i Biznesu (13)

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.

13

Opiekun osoby starszej
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Świadczenie usug opiekuńczo-wspierających osobie
starszej
2 lata





Zadania i czynności
zawodowe








Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

*

Szkoły

*

nawiązywanie kontaktu z podopiecznym,
diagnozowanie potrzeb, problemów, warunków życia
osoby starszej i udzielanie pomocy w ich zaspokajaniu,
ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu
codziennych czynności oraz utrzymaniu higieny
osobistej i otoczenia,
pomoc osobie starszej w codziennych czynnościach
domowych,
pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą
ludzi chorych i niesamodzielnych,
pobudzanie aktywności oraz sprawności fizycznej
i psychicznej osoby starszej,
współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na
rzecz osób starszych,
udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej
rodzinie.









umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
zainteresowania humanistyczne (pedagogiczne,
społeczne),
odporność na sytuacje trudne i stres,
zrównoważenie emocjonalne,
zdolności organizacyjne,
spostrzegawczość,
wytrwałość,
empatia, życzliwość,
obowiązkowość i odpowiedzialność.






środowisko domowe ludzi starszych,
domy pomocy społecznej w kraju i za granicą,
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
zakłady opiekuńczo-lecznicze.

- Częstochowski Zespół Szkół „Centrum Kształcenia”
- AP Edukacja (9)
- - Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Opiekun w domu pomocy społecznej
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

K1: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie
podopiecznej
2 lata
 pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych
czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej
(mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc
w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej),
 udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub
aktywizujących (zaleconych przez lekarza bądź
terapeutę),
 pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą
osób chorych i niesamodzielnych,
 aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego
samodzielności życiowej,
 doradzanie w zakresie planowania wydatków lub
sposobu spędzania czasu wolnego,
 mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania
czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
 kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych
w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych,
kryzysowych.
 koncentracja i podzielność uwagi, spostrzegawczość,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 odporność emocjonalna,
 otwartość na ludzkie problemy, opiekuńczość,
troskliwość, i bezinteresowność,
 łatwość wypowiadania się, komunikatywność,
 dyskrecja,
 cierpliwość, systematyczność,
 odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych,
 zainteresowania organizacyjne i medyczne, opiekuńcze,
społeczne, psychologiczne.
 domy opieki społecznej, placówki dziennego pobytu,
 szpitale dla przewlekle chorych,
 hospicja.
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cd. Opiekun w domu pomocy społecznej
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
im. dra Wł. Biegańskiego (1)
- Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „COGITO” (6)
- Szkoła Policealna STM w Częstochowie
Szkoły*

*

Szkoła Medyczna STM w Częstochowie
- AP Edukacja (9)
- Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS
- Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
PTE
- ŻAK Centrum Nauki i Biznesu (13)

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Opiekunka dziecięca
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających
rozwój dziecka
2 lata (kształcenie w szkołach dla młodzieży oraz w szkołach
dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie
stacjonarnej)
Ostatni nabór w roku szkolnym 2015/2016



pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego
i niepełnosprawnego

określenie poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka,
 organizowanie, prowadzenie zabaw i zajęć
stymulujących rozwój dziecka,
 wykorzystywanie w pracy z dzieckiem muzyki, plastyki,
utworów literackich,



kształtowanie pozytywnych cech osobowości dziecka
oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków,
kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka,
zaspokajanie potrzeb biologicznych
i psychospołecznych dziecka,
nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu
z dzieckiem,
czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi
odżywianiem dziecka,
stosowanie zabiegów profilaktycznych i prostych
zabiegów leczniczych,
współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka.













zamiłowanie do pracy z dziećmi,
zrównoważone reakcje emocjonalne,
umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
tolerancja,
wrażliwość estetyczna,
uzdolnienia artystyczne i manualne,
spostrzegawczość,
wytrwałość i cierpliwość,
obowiązkowość i odpowiedzialność,
dobra kondycja psychofizyczna,
kreatywność.



Zadania i czynności
zawodowe







Wymagania
psychofizyczne
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cd. Opiekunka dziecięca

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*









żłobki,
przedszkola (w najmłodszych grupach),
domy małego dziecka,
sanatoria, dziecięce oddziały szpitalne,
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
środowisko domowe dziecka (za granicą – jako au pair),
prywatne agencje, oferujące rodzicom opiekę nad
dziećmi (np. na terenie dużych placówek handlowych,
hoteli oraz domów wczasowych),
 własna działalność gospodarcza.
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
im. dra Wł. Biegańskiego (1)
- Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna
oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- Medyczne
Studium Zawodowe
- Policealna Szkoła
TEB Edukacja
- Szkoła Policealna STM w Częstochowie
Szkoła Medyczna STM w Częstochowie
- AP Edukacja (9)
- Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych

*

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Opiekunka środowiskowa
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Świadczenie usług opiekuńczych
1 rok
 organizowanie pomocy w zakresie zaspokojenia
podstawowych potrzeb społecznych ludzi i rodzin
potrzebujących pomocy (w wyniku bezrobocia, zdarzeń
losowych, osób dotkniętych uzależnieniami,
bezdomnych, starszych, przewlekle chorych, samotnych
i niesamodzielnych),

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

 rozpoznawanie potrzeb przez przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych, podejmowanie działań
w obrębie rodziny, organizacji społecznych i
charytatywnych, mających na celu pomoc środowiska,
 pomaganie podopiecznemu w codziennych
czynnościach domowych,
 pielęgnowanie podstawowe oraz dbanie o zdrowie,
higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w
przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 dostarczanie posiłków (minimum 1 posiłek gotowany
dziennie), leków przepisanych przez lekarza i
kontrolowanie ich podawania,
 organizowanie transportu podopiecznych na wizyty
lekarskie lub organizowanie wizyt domowych,
 dbanie o stan higienicznych pomieszczeń mieszkalnych
i urządzeń,
 kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami
w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych,
materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych
podopiecznego,
 prowadzenie dokumentacji z opisem środowiska,
wnioskami przedstawionymi do różnego typu
organizacji.






duża wydolność fizyczna,
odporność emocjonalna i cierpliwość,
koncentracja i podzielność uwagi,
spostrzegawczość,
umiejętność nawiązywania i podtrzymywania
kontaktów międzyludzkich,
 niekonfliktowość,
 komunikatywność, łatwość wypowiadania się,
 odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych.
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cd. Opiekunka środowiskowa

Możliwe miejsca
pracy

 środowisko domowe podopiecznego,
 ośrodki opieki społecznej oraz inne organizacje
i instytucje udzielające pomocy i świadczące usługi
opiekuńcze (domy pomocy społecznej, domy dla
samotnych matek, domy dla bezdomnych,
środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy
pomocy i inne).
- Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna
oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- Medyczne
Studium Zawodowe
- Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „COGITO” (6)

Szkoły*

- Szkoła Policealna STM w Częstochowie
Szkoła Medyczna STM w Częstochowie
- AP Edukacja (9)
- Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS
- Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
PTE
- ŻAK Centrum Nauki i Biznesu (13)

*

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Ortoptystka
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

K1: Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
2 lata (kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży)
 wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań
okulistycznych;
 prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach
widzenia obuocznego;
 dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych;
 komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą
i zespołem terapeutycznym;
 prowadzenie działań w zakresie profilaktyki
ortoptycznej i okulistycznej.











zainteresowania medyczne i pedagogiczne,
komunikatywność,
zdolność koncentracji uwagi,
łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi i dorosłymi,
dokładność, sumienność,
samodzielność,
życzliwość, cierpliwość,
zamiłowanie do pracy z dziećmi,
rzetelność i poczucie odpowiedzialności,
prawidłowe widzenie obuoczne.






gabinety leczenia zeza;
szpitalne i kliniczne oddziały okulistyki;
gabinety pleoptyczno-ortoptyczne;
własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia
usług medycznych w zakresie ortoptyki.

- Policealna Szkoła
TEB Edukacja

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Protetyk słuchu
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
2 lata





diagnozowanie ubytku słuchu pacjenta,
wybieranie, dostarczanie i dopasowywanie odpowiednich
aparatów słuchowych dla konkretnych osób,
dopasowywanie wkładek usznych różnych typów
(zausznych, wewnętrznych, wewnątrzkanałowych),
sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami
z aparatami słuchowymi,
wykonywanie na zlecenie lekarza audiometrycznych
badań słuchu,
instruowanie pacjentów o posługiwaniu się aparatem
słuchowym, akcesoriami i innym sprzętem do
protezowania i ochrony słuchu,
wykonywanie podstawowych napraw i wymiany
elementów aparatów słuchowych,
prowadzenia wymaganej dokumentacji.








dokładność,
poczucie estetyki,
dobra sprawność ruchowa dłoni i palców,
umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
cierpliwość
zainteresowania medyczne i techniczne.






gabinety audiologiczne,
gabinety protetyki słuchu,
pracownie otoplastyczne (chirurgii plastycznej uszu),
pracownie serwisu technicznego sprzętu
audioprotetycznego,
jednostki badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych,
samodzielna działalność.



Zadania i czynności
zawodowe





Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy




Szkoły*

*

- Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „COGITO” (6)
- Policealna Szkoła
TEB Edukacja
- AP Edukacja (9)

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.

23

24

Technik dentystyczny
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

K1: Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu
protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez* twarzy
2,5 roku (kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży)
 sporządzanie modeli diagnostycznych i roboczych na
bazie wycisków wykonywanych przez lekarza
stomatologa,
 wykonawstwo laboratoryjne protez zębowych, aparatów
ortodontycznych oraz szyn stosowanych do rehabilitacji
narządu żucia zgodnie z przekazanym projektem
klinicznym i w ustalonym terminie,
 komunikowanie się z pacjentem oraz zespołem
stomatologicznym w celu rozwiązywania problemów
związanych z przestrzeganiem zasad higieny
stomatologicznej i stosowaniem środków
zapobiegających patologii narządu żucia,
 naprawianie uszkodzonych protez i aparatów
ortodontycznych,
 ciągłe doskonalenie swoich umiejętności zawodowych.












samodzielność,
wyobraźnia przestrzenna,
spostrzegawczość,
pamięć wzrokowa i odtwórcza,
pełne widzenie barw i odcieni,
zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
poczucie estetyki,
cierpliwość i wytrwałość,
obowiązkowość i zdyscyplinowanie,
sprawność manualna, dokładność i precyzja,
sumienność i odpowiedzialność.






pracownie protetyczne,
pracownie ortodontyczne,
laboratoria dentystyczne,
własna działalność gospodarcza.

- Medyczne Centrum Edukacji
- Medyczne Studium Zawodowe
- Policealna Szkoła
TEB Edukacja

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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*epitezy – protezy zewnątrzustne
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Technik elektroradiolog
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki
obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
2,5 roku (kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży)




sprawowanie kontroli i obsługa aparatury
elektromedycznej,
wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu
szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG,
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
mammografia, angiografia, diagnostyka izotopowa) oraz
elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria,
spirometria),
współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych
danych diagnostycznych i w ich obróbce,
prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.













zainteresowania medyczne, techniczne i humanistyczne,
spostrzegawczość,
wyobraźnia przestrzenna,
zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
koordynacja wzrokowo-ruchowa,
empatia,
poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
gospodarność,
samodzielność,
umiejętność pracy w zespole.


Zadania i czynności
zawodowe


Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

 pracownie diagnostyki radiologicznej, w szczególności:
rentgenowskie, tomografii komputerowej, mammografii,
 pracownie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego,
 pracownie ultrasonografii,
 zakłady medycyny nuklearnej,
 oddziały opieki zdrowotnej lub inne instytucje
wyposażone w sprzęt i aparaturę elektromedyczną
i radiologiczną.
- Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna
oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegou (2)
- Medyczne Studium Zawodowe (5)

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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- Policealna Szkoła
TEB Edukacja
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Technik farmaceutyczny
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz
prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi
i materiałami medycznymi
Ostatni nabór w roku szkolnym 2017/2018
2 lata (kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży)


Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

sporządzanie leków recepturowych niezawierających
w swoim składzie trucizn i środków odurzających,
 przygotowywanie do sprzedaży leków gotowych,
 wydawanie wybranych produktów leczniczych i wyrobów
medycznych pacjentom,
 uczestniczenie w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz
kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 organizowanie pracy punktu aptecznego,
 udział w nadzorowaniu procesów technologicznych
produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym,
 obsługiwanie aparatury, urządzeń przemysłu
farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej oraz sprzętu
aptecznego.
 zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne,
 ostrość widzenia i rozróżniania barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 sprawność manualna,
 spostrzegawczość,
 zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 sumienność i dokładność,
 życzliwość i wyrozumiałość,
 samodzielność, samokontrola.
 apteki,
 hurtownie farmaceutyczne,
 sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne
i sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego,
 przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,
 laboratoria chemiczne,
 laboratoria naukowo-badawcze,
 stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcja
farmaceutyczna.
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
im. dra Wł. Biegańskiego (1)
- Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna
oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
(2)
- Medyczne Centrum Edukacji
(4)

cd. Technik farmaceutyczny

Szkoły*

*

- Medyczne Studium Zawodowe
- Policealna Szkoła
TEB Edukacja
- Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Technik masażysta
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*

K1: Świadczenie usług w zakresie masażu
2 lata (kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla
dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej)
 wykonywanie różnych rodzajów masażu leczniczego
w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu
pacjenta i możliwości technicznych,
 wykonywanie masażu sportowego i kosmetycznego,
 obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane
zabiegi oraz modyfikowanie technik masażu,
 obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanych
podczas masażu.
 dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna,
 spostrzegawczość,
 cierpliwość,
 łatwość nawiązywania kontaktu,
 obowiązkowość, odpowiedzialność,
 dokładność,
 empatia i życzliwość,
 opiekuńczość,
 samodzielność,
 dobra sprawność manualna.
 w przychodniach rehabilitacyjnych,
 gabinetach fizjoterapeutycznych,
 szpitalach,
 gabinetach odnowy biologicznej,
 sanatoriach,
 SPA,
 klubach sportowych,
 gabinetach masażu,
 gabinetach kosmetycznych,
 hospicjach,
 domach opieki społecznej,
 własna działalność gospodarcza.
- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
im. dra Wł. Biegańskiego (1)
- Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna
oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
- Medyczne Studium Zawodowe
- Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Policealna
Szkoła

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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TEB Edukacja
- Szkoła Policealna STM w Częstochowie
Szkoła Medyczna STM w Częstochowie

cd. Technik masażysta
Szkoły*

*

- AP Edukacja (9)
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.- Szkoły
policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Technik ortopeda
Nabywane kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: Wykonywanie i dobieranie p rzedmiotów ortopedycznych
oraz środków pomocniczych
2 lata (kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla
dorosłych prowadzone wyłącznie w formie
stacjonarnej)




projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu
rehabilitacyjnego przy wykorzystaniu nowoczesnych
rozwiązań konstrukcyjnych, technologii i materiałów,
ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów
zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
dokonywanie okresowych przeglądów i napraw
przedmiotów ortopedycznych,
instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji
i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu
rehabilitacyjnego,
wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki
wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych,
realizowanie procesu technologicznego.








zainteresowania techniczne,
zdolności plastyczne i manualne, poczucie estetyki,
wyobraźnia przestrzenna,
łatwość nawiązywania kontaktów społecznych,
życzliwość,
samodzielność.



zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów
ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
poradnie zaopatrzenia ortopedycznego,
zakłady naukowo-badawcze przedmiotów
ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
oddziały szpitalne i przychodnie.



Zadania i czynności
zawodowe




Wymagania
psychofizyczne

Możliwości
zatrudnienia//Możliwe
miejsca pracy

Szkoły*

*






- Medyczne Studium Zawodowe
- AP Edukacja (9)

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Technik sterylizacji medycznej
Nabywane
kwalifikacje
Cykl kształcenia

K1: wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
1 rok



Zadania i czynności
zawodowe

Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

Szkoły*

*




kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do
procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy
użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji
i sterylizacji.

 zdyscyplinowanie i gotowość doskonalenia umiejętności
zawodowych,
 aktywność i samodzielność w działaniu,
 świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej.





centralne sterylizatornie publiczne i niepubliczne,
publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
gabinety stomatologiczne i kosmetyczne,
własna działalność gospodarcza.

- AP Edukacja (9)
- Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str. 32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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Terapeuta zajęciowy
Nabywane
kwalifikacje

K1: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Cykl kształcenia

2 lata (kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży)



Zadania i czynności
zawodowe



Wymagania
psychofizyczne

Możliwe miejsca
pracy

*

Szkoły

*

planowanie indywidualnego i grupowego programu
terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb
i zainteresowań pacjenta,
prowadzenie różnych form terapii zajęciowej (m.in.
elementów rzemiosła, gospodarstwa domowego,
organizacji czasu wolnego) do prowadzenia zajęć
usprawniających z pacjentami w celu poprawy
sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni
oraz kondycji psychicznej ludzi chorych
i niepełnosprawnych,
prowadzenie działań zmierzających do integracji
społecznej i zawodowej podopiecznego,
komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną
i członkami zespołu rehabilitacyjnego,



dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie przebiegu
procesu terapeutycznego.










odpowiedzialność, obowiązkowość,
gotowość współdziałania w zespole,
życzliwość i opiekuńczość,
poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
uczciwość,
samodzielność,
kreatywność,
odporność na stres.








szpitale,
sanatoria,
warsztaty terapii zajęciowej,
domy pomocy społecznej,
hospicja,
szkoły specjalne.

- Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
im. dra Wł. Biegańskiego (1)
- Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str.32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (2)

cd. Terapeuta zajęciowy

Szkoły*

- Medyczne Studium Zawodowe
- Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „COGITO” (6)
- Policealna Szkoła
TEB Edukacja
Szkoła Policealna STM w Częstochowie
Szkoła Medyczna STM w Częstochowie
- Szkoły policealne Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Ekonomicznych

*

Dane teleadresowe szkół zamieszczone są na str.32-34. Cyfra w nawiasie odsyła do danej pozycji.
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4. Wykaz Szkół Policealnych

Szkoły publiczne
Lp.

1.

2.

Nazwa szkoły
Szkoła Policealna
Województwa
Śląskiego
im. dra Wł.
Biegańskiego
Medyczno-Społeczna
Szkoła Policealna
oraz Szkoła
Policealna nr 1 dla
Dorosłych
Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

Adres, telefon
ul. Dąbrowskiego 75,
42-200 Częstochowa
tel. (34) 361 11 81
fax. (34) 361 54 05

ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
tel./fax (34) 351 14 36
tel. kom. 782958313

www, e-mail
www.lo3msz.czest.pl
dyrektorlo3@ lo3msz.czest.pl

http://ckziulubliniec.pl

sekretariat@ckziulubliniec.pl

Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej
Lp.

3.

4.

Nazwa szkoły
Częstochowski
Zespół Szkół
„Centrum
Kształcenia”
Medyczne Centrum
Edukacji

Adres, telefon
ul. Ogrodowa 47
42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 15 17,

ul. Dekabrystów 35b
42-218 Częstochowa
tel. (34) 361 35 82

www, e-mail,
www.centrumksztalcenia.czest.pl
pckz@wshit.edu.pl
www.mce.edu.pl
info@mce.edu.pl

ul. Brzezińska 6a,

5.

Medyczne Studium
Zawodowe

ul. Kopernika 16/18 –
sekretariat

www.msz.czest.pl

42-200 Częstochowa
sekretariat@msz.czest.pl
tel. (34) 361 33 95
tel. kom. 601 740 458
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Lp.
6.

7.

Nazwa szkoły
Zaoczna Policealna
Szkoła dla Dorosłych
„COGITO”

Policealna Szkoła
TEB Edukacja
Szkoła Policealna
STM w Częstochowie

8.

Szkoła Medyczna
STM w Częstochowie

AP Edukacja
9.

Policealna Szkoła
Medyczna w
Częstochowie

Adres, telefon
Aleja Wolności 1
42-202 Częstochowa
tel. (34) 322 26 98
ul. Prusa 20
ul. Pułaskiego 4/6
42-226 Częstochowa
tel./fax (34) 368 20 44

AL. NMP 24
tel. (34) 368 16 54
502 724 446

www, e-mail,
www.szkoly-cogito.pl
szkolycogito@interia.pl

www.teb.pl
czestochowa@teb.pl
www.stm.edu.pl

szkolatm@op.pl

Al. NMP 29
www.apedukacja.pl
42-202 Częstochowa
tel. (34) 365 37 37,
czestochowa@apedukacja.pl
tel./fax (34) 365 28 65,

Szkoły policealne
Stowarzyszenia
10. Rzeczoznawców
Ekonomicznych

ul. Kawia 4/16
www.dobreszkoly.pl
42-200 Częstochowa
tel./fax. (34) 365 14 25 biuro@sre.pl

Zaoczna Policealna
11. Szkoła COSINUS

ul. Żwirki i Wigury
6/14
42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 55 02

www.cosinus.pl
czestochowa@cosinus.pl
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Lp.

Nazwa szkoły

Zaoczna Szkoła
Policealna
12. Pracowników Służb
Społecznych PTE

13.

ŻAK Centrum Nauki
i Biznesu

Adres, telefon

www, e-mail,

ul. Kilińskiego 32/34
42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 97 33,
(34) 324 26 30

www.pte.pl

Al. Wolności 11
42-200 Częstochowa
tel. (34) 321 43 48/49

www.zak.edu.pl

opteczwa@onet.pl

czestochowa@zak.edu.pl
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Źródła opisów zawodów
http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyopis.aspx
http://cku.rudaslaska.edu.pl
http://mszpck.edu.pl
http://pl.wikipedia.org
http://szkola.wmzdz.pl/szkola-policealna.html
http://www.apedukacja.pl
http://www.centrumksztalcenia.czest.pl
http://www.koweziu.edu.pl
htto://www.lo3msz.czest.pl
http://www.medyk.zgora.pl
http://www.mz.gov.pl
http://www.policealna.net.pl
http://www.prawo.vulcan.edu.pl
http://www.apedukacja.pl
http://www.teb.pl
http://www.wzsp.pl
http://www.wzsp.slupsk.pl
http://www.zawodyregulowane.pl
http://www.zmsp.edu.pl
http://www.zak.edu.pl/
http://zielonalinia.gov.pl
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Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
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