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Tel. (012) 644-28-72, 644-28-71

e-mail: sekretariat@zjewm.krakow.pl

1. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych
nr 3 w Krakowie kształci w formie STACJONARNEJ dla młodzieży
w następujących zawodach:
• opiekunka dziecięca

- 2 lata

• technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- 1,5 roku

• technik sterylizacji medycznej

- 1 rok

• technik ochrony fizycznej osób i mienia

- 2 lata

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie prowadzi kształcenie
w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych
dla Dorosłych:
w formie stacjonarnej (wieczorowej) w zawodzie:
• opiekunka dziecięca

- 2 lata

w formie zaocznej w zawodach:
• asystent osoby niepełnosprawnej

- 1 rok

• opiekun medyczny

- 1 rok

• opiekun osoby starszej

- 2 lata

• opiekunka środowiskowa

- 1 rok

• opiekun w domu pomocy społecznej

- 2 lata

• technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- 1,5 roku

• technik sterylizacji medycznej

- 1 rok

• technik ochrony fizycznej osób i mienia

- 2 lata

3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
• asystent osoby niepełnosprawnej

- 1 rok

• opiekun medyczny

- 1 rok

• opiekunka środowiskowa

- 1 rok

REKRUTACJA DO SZKOŁY POLICEALNEJ
3.06.2013r. – 20.08.2013r.
1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:
•
•

świadectwo ukończenia szkoły średniej
kwestionariusz osobowy do szkoły (druk do odebrania w sekretariacie szkoły lub ze

•

szkoły internetowej szkoły www.zjewm.edu.pl)

•

zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły).

•

3 zdjęcia.

2. Kryteria rekrutacji:
•

pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej- punktacja od 1 – 6

•

oceny końcowe ze wskazanych przedmiotów- punktacja:
•

ocena dopuszczająca - 0 pkt

•

ocena dostateczna

- 1 pkt

•

ocena dobra

- 3 pkt

•

ocena bardzo dobra - 4 pkt

•

ocena celująca

- 5 pkt

dla zawodu opiekunka dziecięca:

biologia lub ochrona środowiska

dla zawodu protetyk słuchu:

fizyka

dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej:

biologia lub ochrona środowiska

dla zawodu opiekunka środowiskowa:

biologia lub ochrona środowiska

dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej:

biologia lub ochrona środowiska

dla zawodu opiekun medyczny:

biologia lub ochrona środowiska

dla zawodu opiekun osoby starszej:

biologia lub ochrona środowiska

dla zawodu technik sterylizacji medycznej:

chemia

dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

chemia

dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia:

fizyka

3. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się kandydaci
posiadający wykształcenie średnie.
4. O przyjęciu na semestr pierwszy szkoły policealnej decyduje suma punktów
uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej (planowany termin rozmowy 27 sierpień
2013r.) i za oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły
średniej zgodnie z kryteriami rekrutacji.
5. Liczbę punktów przy której kandydat zostaje przyjęty do szkoły każdorazowo ustala
komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w zależności od liczby kandydatów w stosunku
do ilości miejsc.
6. Osoby ubiegające się o przyjęcie do internatu składają odrębny kwestionariusz w
sekretariacie szkoły.

Rekrutacja na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Wstępna rekrutacja trwa od 3 czerwca do 28 czerwca 2013 r.

Ograniczona liczba miejsc (20 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:
•

świadectwo ukończenia szkoły (potwierdzające poziom wykształcenia: ma kurs w
zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz Opiekun Srodowiskowy wymagane
jest świadectwo ukończenia szkoły średniej)

•

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
(skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły)

•

kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej www.zjewm.edu.pl)

•

1 zdjęcie

•

kserokopia dokumentu tożsamości

Asystent osoby niepełnosprawnej
Kwalifikacje: Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.
Symbol cyfrowy zawodu 341201
•
•
•

kształcenie w formie zaocznej dla dorosłych ( w szkole policealnej oraz na
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych)
roczny cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 341201/ ZJEWM

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•
•

•
•
•
•

współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego
przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji
ze środowiskiem
diagnozowania warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier
(psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, itp)
pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia
potrzeb biopsychospołecznych
planowania, kontrolowania, oceniania indywidualnego programu, planu pomocy
osobie niepełnosprawnej
włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących
usługi rehabilitacyjne

Możliwość zatrudnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domy pomocy społecznej
środowiskowe domy samopomocy
kluby samopomocy
świetlice terapeutyczne
fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
zakłady opiekuńczo-lecznicze
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
placówki opiekuńczo-wychowawcze
placówki poradnictwa rodzinnego
szpitale specjalistyczne

Opiekunka dziecięca
Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.
Symbol cyfrowy zawodu 325905
•
•
•

kształcenie stacjonarne (dzienne oraz wieczorowe)
2 - letni cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu Nr 325905/ ZJEWM.

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•

określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka

•

planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku
dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę

•

prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka

•

kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków

•

kształtowania aktywności i samodzielności dziecka

•

zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka

•

nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem

•

czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka

•

obserwowania stanu zdrowia dziecka

•

stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz
podawania leków na zlecenie lekarza

•

współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka

•

działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem

Możliwość zatrudnienia:
•
•
•
•
•

żłobki
domy dziecka
w najmłodszych grupach przedszkolnych
placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
prywatne agencje opieki nad dzieckiem

Opiekun medyczny
Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Symbol
cyfrowy zawodu 532102
•
•
•

kształcenie w formie zaocznej w szkole policealnej oraz na Kwalifikacyjnych
Kursach Zawodowych (na kursie nie jest wymagane wykształcenie średnie)
roczny cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 532102/ ZJEWM

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i
nisamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
biologicznych;
pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności
społecznej;
aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności
życiowej;
zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego;
zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
wykonywania zabiegów higienicznych;
współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów
higienicznych;
konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
pielęgniarskich;
popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Możliwość zatrudnienia:
•
•
•
•
•
•
•

szpitale
indywidualna opieka w domu pacjenta
domy pomocy społecznej
środowiskowe domy samopomocy
fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
zakłady opiekuńczo-lecznicze
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Opiekunka środowiskowa
Kwalifikacje: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych. Symbol cyfrowy zawodu 341204
•
•
•

kształcenie w formie zaocznej w szkole policealnej oraz na Kwalifikacyjnych
Kursach Zawodowych
roczny cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 341204/ ZJEWM.

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

pomagania podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych- robienie
zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie
pielęgnowania oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i
niesamodzielnych
udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia
podopiecznego
mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie
jego zainteresowań
aktywizowania podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
doradzania w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów
zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawa podopiecznego
inicjowania pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu
podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny

Możliwość zatrudnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domy pomocy społecznej
środowiskowe domy samopomocy
kluby samopomocy
ośrodki wsparcia
świetlice terapeutyczne
fundacje i stowarzyszenia
zakłady opiekuńczo-lecznicze
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
placówki poradnictwa rodzinnego
szpitale specjalistyczne

Opiekun osoby starszej
Kwalifikacja Z.7.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.
Symbol cyfrowy zawodu 341202
•
•
•

kształcenie w formie zaocznej dla dorosłych
2 letni cykl kształcenie
wymaganie wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 341202/ZJEWM.

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•

rozpoznawania możliwości i ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej

•

planowania, kontrolowania i oceniania indywidualnego programu pomocy osobie
starszej

•

nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych
w środowisku lokalnym.

•

dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczowspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i
potrzeb osoby starszej

•

wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób starszych

Możliwości zatrudnienia:
•

środowisko domowe podopiecznych,

•

domy pomocy społecznej

•

miejskie dzienne domy pomocy społecznej

•

środowiskowe domy samopomocy

•

instytucje działające na rzecz osób starszych, oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczolecznicze, oddziały rehabilitacji leczniczej, oddziały geriatryczne,

•

hospicja

Opiekun w domu pomocy społecznej
Kwalifikacje: (Z.6) Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej.
Symbol cyfrowy zawodu 341203
•
•
•

kształcenie w formie zaocznej dla dorosłych
2-letni cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 341203/ ZJEWM

Absolwent w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•

rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i
społecznego osoby podopiecznej;

•

opracowania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej
przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom
możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

•

sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub
przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego; utrzymywania
sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem
terapeutycznym;

•

wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form
spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających
zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie

Możliwość zatrudnienia:
•
•
•
•
•
•

domy pomocy społecznej
środowiskowe domy samopomocy
kluby samopomocy
ośrodki wsparcia
świetlice terapeutyczne
fundacje i stowarzyszenia

Protetyk słuchu
Kwalifikacje: Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu. Symbol
cyfrowy zawodu 321401
•
•
•

kształcenie w formie zaocznej dla dorosłych
2 - letni cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 321401/ZJEWM.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•

wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;

•

analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;

•

dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających
słyszenie;

•

sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;

•

wykonywania odlewu ucha;

•

produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;

•

prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia
zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Możliwość zatrudnienia:
•

gabinety protetyki słuchu

•

gabinety audiologiczne

•

pracownie otoplastyczne

•

serwis techniczny sprzętu audioprotetycznego

•

zakłady badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Kwalifikacja: Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Symbol cyfrowy zawodu 325509
•
•
•

kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej
1,5 –roczny cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 325509/ZJEWM.

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•

oceniania stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki
chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy

•

rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z
bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk
pracy

•

współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób
zawodowych

•

organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Możliwość zatrudnienia:
•

urzędy dozoru technicznego

•

służby BHP

•

firmy prowadzące szkolenia BHP

•

przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje prowadzące działy higieny i bezpieczeństwa
pracy

•

Państwowa Inspekcja Pracy

Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Kwalifikacja: Z.3. Ochrona osób i mienia . Symbol cyfrowy zawodu 541315
•
•
•

kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej
2 - letni cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej
służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Absolwent w zawodzie technik
ochrony fizycznej osób i mienia może ubiegać się o wydanie przez właściwą Komendę
Wojewódzką Policji licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia.

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 541315/ZJEWM.

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•

organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego

•

organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie

•

organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych

•

organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych

Możliwość zatrudnienia:
•

firmy ochroniarskie

•

agencje ochrony osób i mienia

•

banki, urzędy administracji publicznej, służby specjalne

•

prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

•

przedsiębiorstwa państwowe zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia

Technik sterylizacji medycznej
Kwalifikacja: Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Symbol cyfrowy
zawodu 321104
•
•
•

kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej
roczny cykl nauczania
wymagane wykształcenie średnie

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek
środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach
ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej
czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 321104/ZJEWM.

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•

kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji
i sterylizacji

•

przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod
i urządzeń

•

przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji

•

prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Możliwości zatrudnienia:
•

publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia

•

punkty sterylizacyjne

•

gabinety stomatologiczne i kosmetyczne

Technik optyk
Rekrutacja na kurs TECHNIK OPTYK rozpoczyna się w październiku.
• Słuchaczem kursu może być każda pełnoletnia osoba.
• Technik optyk - numer cyfrowy zawodu 325302
Nauka zawodu jest realizowana w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i daje
możliwość uzyskania kwalifikacji w jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku
pracy. Od 1 września 2012 r. uzyskanie tytułu zawodowego technik optyk, jest możliwe tylko
w czteroletnim technikum dla młodzieży lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla
dorosłych w zakresie wyróżnionych kwalifikacji:
• M.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
• M.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Kurs dla kwalifikacji M.14 trwa 3 semestry, natomiast dla kwalifikacji M.30 trwa 1 semestr.
Nauka na kursach jest bezpłatna, zajęcia prowadzone są w formie zaocznej.
Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie, które umożliwia przystąpienie do egzaminu
zewnętrznego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Uzyskanie tytułu zawodowego technik optyk następuje po zdaniu egzaminów
zewnętrznych w zakresie każdej z dwóch wyróżnionych w tym zawodzie kwalifikacji
oraz potwierdzeniu posiadania wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana).
•
•
•
•
•
•
•

Nauka na kursach obejmuje m.in.:
dobór , wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych
stosowanie do zidentyfikowanych wad refrakcji;
wykonywanie pomiarów oftalmicznych, naprawy i konserwacji wszystkich typów
okularów i pomocy wzrokowych;
udzielanie porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek
kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
naprawianie, konserwowanie i justowanie przyrządów optycznych,
poznanie niezbędnego wyposażenia warsztatu optycznego, gabinetu optometrystyczno
- kontaktologicznego;
obsługiwanie komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy
zawodowej;
zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

ZAPRASZAMY!

