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TECHNIK ORTOPEDA         NOWOŚĆ!!!
Kwalifikacja: MED.11 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: dzienna/stacjonarna 

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i po zdaniu egzaminu uzyskaniem
tytułu zawodowego Technik ortopeda

Technik  ortopeda  zajmuje  się  projektowaniem,  wykonywaniem  oraz  sprzedażą  sprzętu
ortopedycznego  i  rehabilitacyjnego  w  zakładach  przemysłowych  i  rzemieślniczych.
Realizuje  indywidualne  zamówienia  na  przedmioty  ortopedyczne,  dostosowuje
przedmioty  ortopedyczne  do  potrzeb.  Prowadzi  instruktaż  posługiwania  się
przedmiotami  ortopedycznymi,  wykonuje  montaż  i  demontaż  oraz  obróbkę
wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, dobiera i stosuje metody przetwarzania i
obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobiera
miary,  wykonuje pozytywy gipsowe,  dobiera elementy i  półfabrykaty do wykonywania
przedmiotów  ortopedycznych  i  środków  pomocniczych,  dokonuje  okresowych
przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych

Absolwent  szkoły  jest  przygotowany  do:  oceny  stanu  funkcjonalnego  pacjenta
wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego; projektowania i wykonywania przedmiotów
ortopedycznych  i  środków  pomocniczych;  opracowywania  indywidualnego  planu
zaopatrzenia  ortopedycznego;   dobiera  i  kieruje  procesem  technologicznym
wykonywania  zaopatrzenia  ortopedycznego;  dokonuje  bieżących  napraw  sprzętu
ortopedycznego;  podejmuje  współpracę  z  placówkami  ochrony  zdrowia  w  zakresie
zaopatrzenia  w  przedmioty  ortopedyczne  i  środki pomocnicze  w  zakresie  wczesnej
rehabilitacji pacjenta

Potencjalne  miejsce  zatrudnienia: zakłady  wytwórcze  i  naprawcze  przedmiotów
ortopedycznych; przykliniczne,  przyszpitalne,  przysanatoryjne  zakłady  wytwórcze
przedmiotów  ortopedycznych  i  sprzętu  rehabilitacyjnego; poradnie  zaopatrzenia
ortopedycznego; zakłady naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu
rehabilitacyjnego; punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych oddziały  szpitalne i
przychodnie ortopedyczne
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PROTETYK SŁUCHU  NOWOŚĆ !!!
Kwalifikacja:  MED.5 Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Tryb nauki: dzienny/stacjonarny/zaoczny

Nauka trwa 2 lata,  kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem
tytułu zawodowego Protetyk słuchu

Protetyk  słuchu:  zawód zaliczany do  branży  opieki  zdrowotnej.  Wymaga wszechstronnej
wiedzy  z  wielu  dziedzin  –  medycyny,  psychologii,  akustyki,  fizyki,  matematyki,
elektroniki.  Protetyk  słuchu  zajmuje  się  osobami  niesłyszącymi  i  osobami  z
podejrzeniem  niedosłuchu.  Przeprowadza  badanie  słuchu  subiektywne  i  obiektywne.
Ocenia ubytek słuchu na podstawie dostępnych badań. Dobiera i dopasowuje aparaty
słuchowe uwzględniając  indywidualne  potrzeby pacjenta.  Dokonuje  analizy  budowy i
działania aparatów słuchowych.  Potrafi  dokonać oceny stanu technicznego  i  rodzaju
uszkodzenia  aparatu  słuchowego  oraz  jego  naprawy  w  zakresie  dozwolonym  przez
producenta.  Potrafi  wykonać  odlew  ucha  zgodnie  z  zasadami  postępowania  i
bezpieczeństwa. Komunikuje się z osobami niesłyszącymi. Planuje i prowadzi działania
związane  z  profilaktyką  prozdrowotną,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działań
dotyczących ochrony słuchu

Miejsce zatrudnienia: w firmach prywatnych, zajmujących się obsługą osób niedosłyszących
w  zakresie  doboru  oraz  serwisu  aparatów  słuchowych  i  urządzeń  wspomagających
słyszenie,  w  przychodniach  i  pracowniach  badanie  słuchu  jest  testem  bezwzględnie
wymaganym do kwalifikacji i potwierdzenia zdolności

Absolwent  jest  przygotowany  do: wykonywania  badania  słuchu  u  dzieci  i  dorosłych,
analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania, dobierania i
dopasowywania  aparatów  słuchowych  oraz  urządzeń  wspomagających  słyszenie  w
zakresie  kwalifikacji,  sprawowania  opieki  audioprotetycznej   po  doborze  aparatów
słuchowych,  prowadzenia  działań  profilaktycznych,  promujących  edukację  zdrowotną
oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  stanach  zagrożenia  zdrowia  i  życia  w  zakresie
specyficznym dla protetyki słuchu
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KKZ. FOTOGRAF    NOWOŚĆ!!!

Kwalifikacja: AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Tryb nauki: zaoczny

Nauka trwa 1 rok,  kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem
tytułu zawodowego Fotograf

Fotograf   -  zawód  zaliczany  do  branży  audiowizualnej.  Jest  zawodem zajmującym się
rejestrowaniem,  obróbką,  powielaniem  i  publikowaniem  obrazów  z  wykorzystaniem
dostępnych  technik  i  nośników  obrazu.  Organizuje  plan  zdjęciowy  oraz  dobiera
odpowiednie  metody  i  techniki  rejestracji  prac  fotograficznych.  Wykonuje  zdjęcia
plenerowe,  studyjne,  techniczne.  Potrafi  dokonać  obróbki  cyfrowej  i  chemicznej
materiałów  fotograficznych.  Kopiuje,  obrabia  i  wizualizuje  obraz  na  materiałach
fotograficznych  metodą  analogową  i  cyfrową.  Posiada  umiejętność  konserwowania
sprzętu fotograficznego, oświetleniowego oraz urządzeń do powielania i obróbki obrazu.
Zawód  wymagający  ustawicznego  doskonalenia  swojej  wiedzy  i  umiejętności
zawodowych

Miejsce  zatrudnienia:  prowadzenie własnej  działalności  usługowej;  firmy fotograficzne lub
instytucje wykorzystujące fotografię w swojej działalności : agencje reklamowe, telewizja,
redakcje prasowe, placówki naukowo-techniczne, biblioteki, policja, muzea, archiwa

Absolwent  jest  przygotowany  do:  wykonywania  zadań  zawodowych  polegających  na
przygotowaniu planu zdjęciowego, rejestrowaniu obrazu, obróbki i publikowania obrazu.
Fotograf  wykonuje  zdjęcia  do  dokumentów,  okolicznościowe,  portretowe,  reklamowe,
reportażowe, zdjęcia architektury, martwą naturę, przyrodę, zwierzęta. Wykorzystuje w
swojej pracy programy komputerowe wspomagające procesy fotograficzne. Przygotowuje
i archiwizuje dokumentację z zakresu organizacji i wykonywania prac fotograficznych
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TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ  NOWOŚĆ!!!

Kwalifikacja: MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Tryb nauki: dzienny/stacjonarny/zaoczny

Nauka trwa 1 rok,  kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniem
tytułu zawodowego Technik sterylizacji medycznej

Technik  sterylizacji  medycznej  –  to  zawód  medyczny.  Technik  sterylizacji  medycznej  jest
przygotowany  do  samodzielnego  wykonywania  procesów  związanych  z  myciem,
dezynfekcją i sterylizacją narzędzi i sprzętu medycznego. Oczyszcza, myje i dezynfekuje
manualnie  narzędzia;  przygotowuje  roztwory  preparatów myjących  i  dezynfekcyjnych;
myje  i   dezynfekuje  maszynowo instrumentarium  medyczne;  obsługuje  maszyny  do
mycia i dezynfekcji; kontroluje proces mycia i dezynfekcji; dokonuje demontażu narzędzi
przed myciem i dezynfekcją; montuje narzędzia przed sterylizacją; pakietuje narzędzia,
bieliznę operacyjną, materiał  opatrunkowy; sterylizuje narzędzia, bieliznę operacyjną i
materiał  opatrunkowy  różnymi  metodami; obsługuje  sterylizatory;  kontroluje  proces
sterylizacji; prowadzi dokumentację wszystkich wykonanych czynności. 

Miejsce zatrudnienia:  Centralne Sterylizatornie oraz jednostki wykonujące  dekontaminację
wyrobów  medycznych  (np.  pracownie  endoskopowe,  gabinety  stomatologiczne
wyposażone w sprzęt i urządzenia do dekontaminacji)

Absolwent  jest  przygotowany  do:  wykonywania  zadań  zawodowych  polegających  na
reprocesowaniu  wyrobów  medycznych  wielokrotnego  użycia  wykorzystywanych  w
diagnostyce i leczeniu ludzi. Jest przygotowany do samodzielnego wykonania procedury
dekontaminacji  wyrobów  medycznych  –  jest  to  wieloetapowe  przygotowanie  sprzętu,
którego  efektem  finalnym  ma  być  uzyskanie  wyrobu  wolnego  od  wszelkich  form
drobnoustrojów. 
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TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Kwalifikacja MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: dzienny/stacjonarny

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Terapeuta  zajęciowy –  buduje  relacje  terapeutyczne  z  podopiecznym,  jego  rodziną,
środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym. Jest przygotowany do rozpoznawania i
diagnozowania  potrzeb  biopsychospołecznych,  stanu  funkcjonalnego  podopiecznego
wspólnie z zespołem wielodyscyplinarnym. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i
grupowy  program  lub  plan  działań  terapeutycznych  na  podstawie  diagnozy
terapeutycznej  uwzględniającej:  możliwości,  potrzeby,  zainteresowania  i  sposób
funkcjonowania  podopiecznego,  jego  środowisko  i  specyfikę  placówki.  Podejmowane
przez terapeutę zajęciowego działania mają na celu poprawę funkcjonowania fizycznego,
psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integrację społeczną i zawodową.
Terapeuta  zajęciowy  posiada  szeroką  wiedzę  na  temat  metod  organizowania  czasu
wolnego  osobom  chorym  i  z  różnym  stopniem  niepełnosprawności.  Powinna  go
cechować  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  podopiecznych,  komunikatywność,
spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość, powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i
manualne. 
Terapeuta  zajęciowy  może  podjąć  zatrudnienie w  placówkach  rehabilitacyjnych,  oddziałach
szpitalnych,  sanatoriach,  domach  dziennego  pobytu,  domach  pomocy  społecznej,
warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i
pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty  :

 Wniosek o przyjęcie  do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuki
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TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Kwalifikacja  MED.09.  Sporządzanie  i  wytwarzanie  produktów  leczniczych  oraz  prowadzenie  obrotu
produktami  leczniczymi,  wyrobami  medycznymi,  suplementami  diety  i  środkami  spożywczymi  specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów
prawa 

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)
Tryb nauki: dzienny

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik  farmaceutyczny  - wykonuje  prace  związane  ze  sporządzaniem i  wytwarzaniem
produktów  leczniczych,  suplementów  diety  i  środków  specjalnego  przeznaczenia
żywieniowego,  sporządzania  preparatów  leczniczych  do  żywienia  pozajelitowego,  do
żywienia  dojelitowego,  produktów  radiofarmaceutycznych,  wytwarzania  płynów
infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz
przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z
uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami
medycznymi  oraz  innymi  produktami  dopuszczonymi  do  obrotu  aptecznego  i
pozaaptecznego  na  podstawie  przepisów obowiązujących  na  terenie  Rzeczypospolitej
Polskiej.  Uczestniczy  w analizach   produktów leczniczych  i  wyrobów medycznych w
laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Potencjalne  miejsce  zatrudnienia:  apteki  ogólnodostępne,  szpitalne  i  zakładowe,  punkty
apteczne,  hurtownie  farmaceutyczne,  zakłady  przemysłu  farmaceutycznego  i
kosmetycznego,  zakłady  przetwórstwa  zielarskiego,  laboratoria  farmaceutyczne,
toksykologiczne,  chemiczne,  zielarskie,  kosmetyczne,  laboratoria  naukowo-badawcze,
stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcja farmaceutyczna

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o przyjęcie  do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuki
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TECHNIK MASAŻYSTA

Kwalifikacja MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: dzienny/stacjonarny

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik masażysta -   stosuje  metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają
proces leczenie i  rehabilitację.  Technik masażysta jest  przygotowany do wykonywania
masażu  w  celach  terapeutycznych  u  osoby  chorej,  wykonywania  masażu  w  celu
wspomagania przebiegu treningu  u zawodników sportowych, wykonywania masażu u
osoby zdrowej  w celu profilaktycznym i  relaksacyjnym oraz prowadzenia działalności
profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. Może pracować jako członek
zespołu rehabilitacyjnego lub świadczyć usługi indywidualnie.

Potencjalne  miejsca pracy dla technika masażysty to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety
fizjoterapeutyczne,  sanatoria,  gabinety  odnowy  biologicznej,  ośrodki  SPA,  prywatne
gabinety masażu lub kluby sportowe.

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w 
Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuki
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OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) 
Tryb nauki: zaoczny 

Nauka kończy się  egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Opiekun  medyczny  - to  osoba,  która  w  sposób  profesjonalny  pomaga  osobie  chorej  i
niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe bio – psycho - społeczne.
Opiekun  medyczny  rozpoznaje   problemy  funkcjonalne  oraz  potrzeby  biologiczne  i
psychospołeczne  osoby  chorej  i  niesamodzielnej  w  różnym  stopniu  zaawansowania
choroby  i  różnym  wieku.  Asystując  personelowi  medycznemu  podczas  wykonywania
zabiegów  pielęgnacyjnych,  pomaga  mu  i  jednocześnie  wspiera  osobę  chorą  i
niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i
niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
 
Potencjalne miejsce zatrudnienia: podmioty lecznicze (szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie
itp.), specjalistyczne domy opieki społecznej, ośrodki rehabilitacyjne, u osób prywatnych

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o przyjęcie  do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  zawodowej  lub  „starej  podstawowej”  dla  kandydatów  na
Kwalifikacyjny Kurs  Zawodowy – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z  oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuki
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Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego w Gnieźnie

ul. Mieszka I 27   62-200 Gniezno
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INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Kwalifikacja SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: dzienny/stacjonarny/zaoczny

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo – wspierające osobie starszej. Pomaga
podopiecznym  w  codziennych  czynnościach  domowych,  planowaniu  i  organizacji
gospodarstwa  domowego.  Wykonuje  czynności  pielęgnacyjne  i  higieniczne  u  osób
chorych  i  niesamodzielnych,  udziela  pierwszej  pomocy  w  przypadkach  zagrożenia
zdrowia  i  życia  osoby  podopiecznej.  Mobilizuje  osobę  podopieczną  do  aktywnego
spędzania  czasu  wolnego,  rozwijania  zainteresowań  i  zwiększania  samodzielności
życiowej.  Dobiera  odpowiednie  metody  i  techniki  pracy  zapewniające  kompleksową
opiekę  osobie  starszej.  Diagnozuje  zasoby  i  możliwości  środowiska  lokalnego,
rodzinnego, instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osobie starszej.  Zawód ten
wymaga  posiadania  określonych  kompetencji  personalnych  i  społecznych  –  między
innymi  empatii,  komunikatywności,  kreatywności,  umiejętności  współpracy,
umiejętności  kształtowania  pozytywnych  relacji  interpersonalnych  oraz  zdolności
organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej

Potencjalne miejsce pracy: domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, domy spokojnej 
starości, sanatoria, ośrodki opiekuńczo-lecznicze, świadczenie usług opiekuńczych 
osobom starszym w ich miejscu zamieszkania

Wymagane dokumenty  :

 Wniosek o przyjęcie  do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuk
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Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
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INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kwalifikacja FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: dzienny/stacjonarny/zaoczny

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik  usług  kosmetycznych jest  zawodem  usługowym  należącym  do  branży
administracyjno – usługowej. Przeprowadza diagnozę kosmetyczną (rozpoznaje rodzaje
skóry, wyjaśnia wpływ odżywiania człowieka na skórę i jej przydatki, wpływ czynników
środowiskowych na stan zdrowia człowieka, przyporządkowuje preparaty kosmetyczne
do  zabiegu).  Kosmetyczka  wykonuje  zabiegi  z  zakresu  kosmetyki  pielęgnacyjnej,
upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych. Udziela
porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i
ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych. Klient uzyskuje wskazówki na temat
rodzaju  makijażu  oraz  sposobów  jego  wykonania,  dopasowania  formy  fryzury  i
kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i
dodatków.  Kosmetyczka  współpracuje  z  lekarzem  dermatologiem  w  trakcie  leczenia
chorób skóry  gładkiej, owłosionej oraz przydatków skóry

Potencjalne  miejsce  zatrudnienia:   gabinety  kosmetyczne,  lekarskie  gabinety  chirurgii
estetycznej,  kliniki  dermatologiczne,  salony  odnowy  biologicznej  i  SPA,  firmy
kosmetyczne, działy kosmetyczne centrów handlowych

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o przyjęcie  do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuki
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INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kwalifikacja SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauki: dzienny/zaoczny

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Asystent  osoby  niepełnosprawnej   współpracuje  z  osobą  niepełnosprawną,  jej  rodziną,
pracownikiem  socjalnym,  pedagogiem,  psychologiem,  rehabilitantem  i  innymi
specjalistami. Wspiera osobę z niepełnosprawnością w utrzymaniu lub podejmowaniu
aktywności  zawodowej  i  społecznej.  Wspiera  osobę  niepełnosprawną  w  dążeniu  do
życiowej samodzielności. Świadczy opiekę osobom niepełnosprawnym w zakresie  ich
samodzielnego  funkcjonowania.  Udziela  pomocy  osobom  z  niepełnosprawnością  w
korzystaniu z różnorodnych form kompleksowej rehabilitacji.

Potencjalne miejsce  zatrudnienia:  ośrodki i domy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne
pomocy  społecznej,  oddziały  Polskiego  Czerwonego  Krzyża,  instytucje  działające  na
rzecz  osób  niepełnosprawnych,  środowisko  zamieszkania  osoby  niepełnosprawnej,
placówki poradnictwa rodzinnego, szpitale specjalistyczne

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o przyjęcie  do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuki
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Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
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INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK
OPIEUNKA ŚRODOWISKOWA

Kwalifikacja SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauki: dzienny/zaoczny

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Opiekunka  środowiskowa  świadczy  usługi  opiekuńcze.  Pomaga  podopiecznemu  w
codziennych  czynnościach  domowych,  planowaniu  i  organizacji  gospodarstwa
domowego.  Wykonuje  czynności  pielęgnacyjne  i  higieniczne  u  osób  chorych  i
niesamodzielnych.  Mobilizuje  osobę  podopieczną  do  aktywnego  spędzania  czasu
wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.  Zawód ten
wymaga  posiadania  określonych  kompetencji  personalnych  i  społecznych  –  między
innymi  empatii,  komunikatywności,  kreatywności,  umiejętności  współpracy,
umiejętności  kształtowania  pozytywnych  relacji  interpersonalnych  oraz  zdolności
organizowania pomocy i wsparcia społecznego ze strony środowiska społecznego osoby
podopiecznej.  Absolwent  jest  przygotowany  do  organizowania  opieki  oraz  wsparcia
osobie  podopiecznej,  sprawowania  opieki  nad  osobą   podopieczną  niesamodzielną  i
przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa społecznego i higieny osobistej,
pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego, motywowania osoby
podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej

Potencjalne  miejsce  zatrudnienia:  instytucje  opiekuńcze (domy i  ośrodki  pomocy  społecznej,
domy dla samotnych matek, domy dla bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy,
dzienne  domy  pomocy,  domy  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w  ciąży,
schroniska,  kluby  samopomocy),  placówki  paliatywne,  mieszkania  podopiecznych,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o przyjęcie  do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie (dostępny na stronie internetowej lub w Sekretariacie Centrum)

 Świadectwo  ukończenia  szkoły  średniej  –  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki zawodu

 Fotografie – 2 sztuki
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