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TECHNIK DENTYSTYCZNY 

 
Społeczeństwo w Polsce i na świecie przywiązuje coraz większą wagę do estetyki wyglądu 

zewnętrznego. Jednym z jego elementów jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Także starzenie się 

społeczeństwa wymusza większe zapotrzebowanie na wykonawstwo uzupełnień protetycznych. 

Zauważa się również istotny wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia 

ortodontycznego, co skutkuje zwiększeniem popytu na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki 

sprawiają, że świadczenie usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój. 

Zawód technika dentystycznego należy do najbardziej dynamicznie rozwijającej się grupy zawodów 

branży usług medycznych w sferze nowych technologii. Zauważalny jest 

permanentny wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu to prawie 50 lat 

tradycji w kształceniu zawodowym techników dentystycznych. Zespół doświadczonych nauczycieli, 

a przede wszystkim praktyków pozwala na rozwinięcie zdolności manualnych oraz wiedzy 

teoretycznej i praktycznej, a także umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w tym 

zawodzie. 

W 2015 roku szkoła, jako jedna z nielicznych w Polsce, przystąpiła do programu Akademia RHEIN ’83 

– nowoczesne uzupełnienia protetyczne we współpracy z firmą HOL TRADE. 

1. Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego obejmuje: 

• wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem 

klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 

• wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym 

oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 

• naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez 

twarzy; 

• obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej. 

Perspektywa zatrudnienia: 

• państwowe i prywatne pracownie protetyczne i ortodontyczne; 

• własne laboratorium w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych; 

• kadra z wieloletnim doświadczeniem; 
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• warsztaty, konferencje, kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia (przykłady przedsięwzięć z 

ostatniego cyklu kształcenia, w których uczestniczyli nasi uczniowie): 

o IVOCLAR – VIVADENT (Lichtenstein) – Dieter Gruber– Korony i mosty 

pełnoceramiczne; 

o VITA (Niemcy) – Jerzy Osłów – Metaloceramika VITA. Korony kompozytowe VITA LC; 

o Anita Berberg - Ceramika VITA VM 13, VMK Master; 

o NATRODENT – Przemysław Rajczak – Zastosowanie mas wyciskowych w technice 

dentystycznej. Artykulatory i łuki twarzowe; 

o NFC + PL - Ewa Pawłowska – Metoda biofunkcyjna ustawiania zębów; 

o CANDULOR (Szwajcaria) – Pius Obwegeser– Biostatyczna metoda ustawiania zębów; 

o KERR POLSKA – Korony i mosty protetyczne, wzmocnienia prac protetycznych 

włóknami nylonowymi, 

o GC Japan – Łukasz Cierniak – Korony protetyczne kompozytowe GRADIA; 

o DENTAURUM – POLKARD – Bartłomiej Gordon – Zgrzewanie punktowe i 

lutowanie w technice ortodontycznej; 

o HOL DENTAL DEPOT – Tomasz Dąbrowski – Metaloceramika SHOFU (Japonia), 

VINTAGE MP, UNI LAYER System. Korony kompozytowe CERAMAGE, SOLIDEX. 

Techniki wlewowe arylowania protez dentystycznych; 

o DEGUDENT POLSKA – Magdalena Jędrzejczak - Metaloceramika KISS-DEGUSSA; 

o DENMED - Nina Paprotna - Nauka projektowania CAD-CAM. 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN; 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów. 

Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa dwa i pół roku; 

• zajęcia odbywają się w systemie dziennym, weekendowym; 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz laboratoriach dentystycznych; 

• nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w 

szkole. 

Wykaz indywidualnego sprzętu i narzędzi dla ucznia (sprzęt i narzędzia zapewnia szkoła) 
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TECHNIK FARMACEUTYCZNY 

 
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 i dyplom zawodowy dla zawodu technik farmaceutyczny. 

Technicy farmaceutyczni byli i nadal są jednymi z najczęściej zatrudnianych pracowników w polskich 

aptekach. Statystycznie, stanowią tam ponad połowę kadry i są niezbędnym wsparciem dla 

farmaceutów. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

1. prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi 

produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów 

prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, suplementów diety i środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

3. sporządzanie preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, 

produktów radiofarmaceutycznych, 

4. wytwarzanie płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy 

dootrzewnowej, 

5. przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z 

uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

6. współuczestniczenie w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w 

laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

Perspektywa zatrudnienia: 

Apteki są tylko jednymi z wielu miejsc zatrudnienia techników. Potencjalne miejsca pracy to 

sklepy zielarskie, zielarsko-medyczne. Technicy farmaceutyczni mogą również otworzyć punkt 

apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki. Ponadto wielu zajmuje się kontrolą surowców w 

laboratoriach chemicznych, kosmetycznych, a nawet spożywczych. Rynek farmaceutyczny 

nieustannie rozwija się w zaskakującym tempie. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych; 

• kadra z wieloletnim doświadczeniem; 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia; 
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• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN; 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów. 

Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa dwa i pół roku; 

• zajęcia odbywają się w systemie dziennym, weekendowym; 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz aptekach ogólnodostępnych oraz 

aptekach szpitalnych; 

Nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 
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TECHNIK ELEKTRORADIOLOG 

 
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej 

i radioterapii i dyplom zawodowy dla zawodu technik elektroradiolog. 

Ciągły rozwój techniki, medycyny i kolejne odkrycia naukowe z zakresu fizyki, a przede wszystkim 

zastosowanie zjawisk fizycznych do diagnozowania ciała ludzkiego, czy też terapii, stawia dla zawodu 

technik elektroradiolog kolejne wyzwania, wymusza ciągły rozwój zawodu, rozszerzanie kompetencji 

techników elektroradiologów, którzy są niezbędnymi członkami zespołów diagnostycznych, czy 

terapeutycznych oraz stwarza równocześnie kolejne, potencjalne miejsca pracy. Nierzadko są oni 

jedynymi członkami zespołów interdyscyplinarnych potrafiącymi sprawnie obsługiwać aparaturę 

elektromedyczną, a także archiwizować wyniki badań. Szeroki wachlarz możliwości i elastyczności 

zatrudnienia, czyni ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i 

ogólnokrajowym, czy zagranicznym 

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie elektroradiologii w zakładach i 

pracowniach diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii. Jego 

głównym zadaniem zawodowym jest wykonywanie zleconych przez lekarza badań i terapii oraz 

przygotowanie ich wyników do oceny. Do realizacji ww. zadania wykorzystuje: promieniowanie 

jonizujące, izotopy promieniotwórcze, zjawisko rezonansu magnetycznego, prąd elektryczny, 

ultradźwięki. 

Zadania zawodowe absolwenta 

1. przygotowanie bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki 

obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentowanie wiedzy na temat metod 

przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów z zakresu elektroradiologii, 

2. analizowanie poprawności wykonywanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie 

diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii ora przygotowanie badań do opisu 

przez lekarza, 

3. wdrażanie i koordynowanie programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia. 

Perspektywa zatrudnienia 

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog po uzyskaniu dyplomu 

zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog mogą podjąć pracę w zakładach i pracowniach: 

rentgenografii, radiodiagnostyki stomatologicznej, mammografii, tomografii komputerowej, 

densytometrii, rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, 

audiometrii, spirometrii, radioterapii, a także medycyny nuklearnej. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych; 

• kadra z wieloletnim doświadczeniem; 
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• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia; 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN; 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów. 

 
 

Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa dwa i pół roku; 

• zajęcia odbywają się w systemie dziennym, weekendowym; 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w zakładach i pracowniach diagnostyki 

obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii; 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje 

w szkole. 
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TECHNIK MASAŻYSTA 

 
Jeśli potrafisz pracować w zespole, dzielić się umiejętnościami, doświadczeniem i chcesz nieść pomoc 

innym a przede wszystkim interesują Cię fizjoterapia oraz techniki masażu? Trafiłeś do najlepszej 

szkoły! Wyposażymy Cię w odpowiednią wiedzą i najlepsze umiejętności, dzięki którym otrzymasz 

szansę bycia profesjonalnym masażystą! 

Technik masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają 

leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i regenerują zdrowych, zwłaszcza sportowców. 

Należy do średniego personelu medycznego, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i 

profilaktyczny. Jako terapeuta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych zwłaszcza z 

zakresu anatomii, podstaw masażu oraz sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia 

lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta 

może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie (w 

ramach prywatnej działalności). 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• przygotowanie stanowiska zabiegowego do masażu, 

• przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do zabiegu, 

• wykonanie masażu klasyczny i segmentarnego, 

• wykonanie drenażu limfatycznego, 

• wykonanie masażu tensegracyjnego, 

• wykonanie masażu sportowego i kosmetycznego, 

• wykonanie masażu punktowego, 

• wykonanie masażu Shantali, 

• wykonanie masaży przyrządowego, wibracyjnego, 

• stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu 

schorzenia oraz stanu pacjenta, 

• obserwacja i ocena reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikacja technik masażu, 

• prowadzenie dokumentacji medycznej (zabiegowej) pacjenta, 

• obsługa sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu, 

• współpraca w zespole terapeutycznym, 

• przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, 
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• udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 

• prowadzenie promocji zdrowia w różnych środowiskach, 

• postępowanie zgodnie z zasadami etyki. 

Perspektywy zatrudnienia: 

• gabinet masażu lub gabinet SPA, 

• sanatoria i uzdrowiska, 

• placówki rehabilitacji i odnowy biologicznej, 

• kluby sportowe, kluby fitness i siłownie, 

• samodzielna działalność gospodarcza. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, 

• w pełni wyposażone pracownie (masażu, fizjoterapii), 

• bezpłatna nauka, 

• współpraca z różnymi placówkami medycznymi i sportowymi, 

• udział w imprezach sportowych i wydarzeniach lokalnych (masaż zawodników, pokazy 

masażu), 

• doskonal wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN, 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów, 

• współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana 

międzynarodowa uczniów. 

Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa dwa lata, 

• zajęcia odbywają się w systemie dziennym (5 dni w tygodniu), stacjonarnym (3 dni w 

tygodniu), weekendowym, 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach w placówkach medycznych (szpitale, 

przychodnie rehabilitacyjne), 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 
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ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 

 
Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. 

Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: 

• asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych; 

• przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych; 

• obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami; 

• porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty w trakcie i po zabiegu stomatologicznym 

oraz segregowania odpadów; 

• przygotowania pacjenta do zabiegu stomatologicznego; 

• przekazania zaleceń przed zabiegowych i po zabiegowych w formie ustnej i pisemnej; 

• sporządzania dokumentacji pacjenta na zlecenie lekarza dentysty; 

• sporządzania terminarza przyjęć pacjentów i rejestrowania zabiegów stomatologicznych; 

• obsługi programów komputerowych dedykowanych gabinetom stomatologicznym; 

• profesjonalnego komunikowania się z pacjentami. 

Perspektywa zatrudnienia: 

• gabinety i przychodnie stomatologiczne; 

• kliniki i poradnie stomatologicznych o różnych specjalnościach; 

• gabinety profilaktyczne i promocji zdrowia w obrębie jamy ustnej; 

• samodzielna działalność gospodarcza. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych; 

• kadra z wieloletnim doświadczeniem; 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia; 

• zajęcia informatyczne na specjalistycznym oprogramowaniu dedykowanym gabinetom 

stomatologicznym; 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN; 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów. 
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Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa jeden rok; 

• zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (trzy razy w tygodniu po południu, na życzenie 

grupy mogą być organizowane w innych godzinach); 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz gabinetach stomatologicznych; 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 
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HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 

 
Jeśli lubisz przebywać z ludźmi, rozmawiać, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, pomagać innym, a 

przede wszystkim interesuje Cię stomatologia? Trafiłeś doskonale! Wyposażymy Cię w odpowiednią 

wiedzą i umiejętności, dzięki którym otrzymasz szansę bycia profesjonalną higienistką 

stomatologiczną. 

Higienistka stomatologiczna zajmuje się edukowaniem pacjentów i profilaktyką stomatologiczną. 

Samodzielnie wykonuje zabiegi stomatologiczne, takie jak: usuwanie kamienia nazębnego, 

piaskowanie, lakierowanie, lakowanie, wybielanie. Może również czynnie asystować lekarzowi 

dentyście podczas zabiegów stomatologicznych. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji 

sprzętu; 

• organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii; 

• wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej 

z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; 

• wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod 

nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty; 

• prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych 

środowiskach. 

Perspektywa zatrudnienia: 

• gabinety i przychodnie stomatologiczne; 

• kliniki i poradnie stomatologicznych o różnych specjalnościach np. periodontycznych; 

• gabinety profilaktyczne i promocji zdrowia w obrębie jamy ustnej; 

• samodzielna działalność gospodarcza. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych; 

• kadra z wieloletnim doświadczeniem; 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia; 

• zajęcia informatyczne na specjalistycznym oprogramowaniu dedykowanym gabinetom 

stomatologicznym; 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN; 
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• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów. 

Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa dwa lata; 

• zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (trzy razy w tygodniu po południu, na życzenie 

grupy mogą być organizowane w innych godzinach); 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz gabinetach stomatologicznych; 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 
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OPIEKUN MEDYCZNY 

 
Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu 

jej podstawowych potrzeb życiowych. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i 

niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania 

zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera pacjenta. Podczas świadczenia usług z 

zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. 

Opiekun medyczny poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. 

Opiekun medyczny to nowy zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce w 

lipcu 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Obserwuje się również niewielkie zainteresowanie 

kształceniem w zawodzie pielęgniarki. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun 

medyczny. To zawód należący do grupy zawodów medyczno – społecznych, która potrzebuje 

kompetentnych opiekunek i opiekunów, świadczących usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne 

wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług 

adresowanych do osób niesamodzielnych. Jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy. 

Jeżeli jesteś osobą obowiązkową i odpowiedzialną, uczciwą, gotową do niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi i współpracy w zespole, życzliwą i opiekuńczą, samodzielną, kreatywną, odporną na stres 

oraz szanujesz godność osobistą drugiego człowieka to jest to zawód dla Ciebie. 

W naszej szkole dysponującej doskonałą bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną 

wyposażymy Cię w odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki którym otrzymasz szansę 

bycia profesjonalnym opiekunem medycznym. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych pacjenta w różnym stopniu 

zaawansowania choroby i w różnym wieku, 

• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio – psycho - 

społecznych, 

• aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej, 

• zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, 

• asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania 

zabiegów pielęgnacyjnych, 

• konserwacja, dezynfekcja przyborów  używanych podczas wykonywania zabiegów, 

• podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas 

świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną, 

• popularyzowanie zachowań prozdrowotnych. 
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Perspektywa zatrudnienia. 

Absolwent kierunku opiekun medyczny może podjąć pracę zawodową w placówkach pomocy 

społecznej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjach, oddziałach szpitalnych lub może 

świadczyć usługi opiekuńcze osobom starszym, chorymi niesamodzielnym w środowisku domowym, 

zarówno w kraju, jak i za granicą. Szkoła bowiem współpracuje z firmami i instytucjami 

organizującymi wyjazdy do pracy w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa 1,5 roku w systemie dziennym i stacjonarnym; 

• zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w placówkach szkoleniowych (domy 

pomocy społecznej, oddziały szpitalne, zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze, hospicja), na 

podstawie umowy zawartej przez Centrum; 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole, 

która jest ośrodkiem egzaminacyjnym. 

Czy już podjąłeś decyzję? Jeżeli jeszcze się wahasz, to dowiedz się dlaczego powinieneś wybrać nas: 

• świetnie wyposażona baza dydaktyczna; 

• profesjonalna kadra z wieloletnim doświadczeniem; 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych; 

• zajęcia informatyczne; 

• nauka zawodowego języka obcego – angielski lub niemiecki; 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN; 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów. 
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TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

 
Jeśli posiadasz uzdolnienia artystyczne i manualne, cechuje Cię odpowiedzialność, komunikatywność, 

wrażliwość i cierpliwość- ten zawód jest dla Ciebie. 

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie 

różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. 

Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – 

społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii 

dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Posiada on 

wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem 

niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, 

szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii 

zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Terapeuta zajęciowy obecnie należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, 

środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym, 

• rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego, 

• planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, 

uwzględniającego diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego, 

• organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania 

fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej 

i zawodowej, 

• dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego. 

Perspektywy zatrudnienia: 

• placówki rehabilitacji, 

• szpitale, 

• sanatoria, 

• domy dziennego pobytu, 

• domy pomocy społecznej, 

• warsztaty terapii zajęciowej, 

• kluby seniora, 

• inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 
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Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, 

• w pełni wyposażone pracownie, 

• bezpłatna nauka, 

• współpraca z różnymi placówkami medycznymi i terapeutycznymi, 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN, 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów, 

• współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana 

międzynarodowa uczniów. 

Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa dwa lata, 

• zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (w zależności od potrzeb grupy), 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w placówkach medycznych i 

opiekuńczych (szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, warsztaty 

terapii zajęciowej), 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 
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TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 

 
Interesujesz się zagadnieniami związanymi z kosmetyką, wizażem, szeroko rozumianym wyglądem i 

dobrym samopoczuciem? Ten zawód jest dla Ciebie. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do 

podjęcia pracy w zawodzie. W trakcie zajęć będziesz uczestniczyć w dodatkowych pokazach i 

szkoleniach. Uzyskasz dodatkowe certyfikaty, które wzmocnią Twoją pozycję zawodową na rynku 

pracy. Rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na 

świecie. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, 

• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, 

• udzielanie porad kosmetycznych, 

• organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego. 

Perspektywy zatrudnienia: 

• salony kosmetyczne, 

• gabinety SPA, 

• gabinety odnowy biologicznej, 

• firmy kosmetyczne, 

• samodzielna działalność gospodarcza. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, 

• w pełni wyposażone pracownie, 

• bezpłatna nauka, 

• współpraca z różnymi placówkami kosmetycznymi, odnowy biologicznej i spa, 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN, 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów, 

• współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana 

międzynarodowa uczniów. 
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Organizacja kształcenia w szkole: 

• nauka trwa dwa lata, 

• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w placówkach kształcenia praktycznego 

(gabinety kosmetyczne, odnowy biologiczne i spa), 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 
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OPIEKUNKA DZIECIĘCA 

 
Opiekunka dziecięca jest osobą profesjonalnie przygotowaną do opieki nad małym dzieckiem, 

zajmującą się jego wychowaniem, dbającą o jego prawidłowy rozwój i zapewniającą bezpieczeństwo. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, 

• pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, 

• prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, 

• promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych; 

• udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.. 

Perspektywy zatrudnienia: 

• placówki opiekuńczo-wychowawczych, 

• placówki rehabilitacyjne, 

• żłobki, 

• przedszkola, 

• środowisko domowe, 

• hospicjum. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, 

• w pełni wyposażone pracownie, 

• bezpłatna nauka, 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN, 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów, 

• współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana 

międzynarodowa uczniów. 
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Organizacja kształcenia w szkole: 
 
 

• nauka trwa dwa lata, 

• zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w placówkach kształcenia praktycznego 

(żłobki, placówki rehabilitacyjne), 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 

 
 

Dyrektor Centrum 
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PODOLOG 

 
Podologia kosmetyczna jest dziedziną kosmetologii, ściśle powiązaną z medycyną. Zajmuje się 

leczeniem i profilaktyką zmian chorobowych, powstających w obrębie stóp i paznokci. Specjalistą 

wykonującym zabiegi w tym zakresie jest podolog, diagnozujący i prowadzący terapię, dostosowaną 

indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. 

 

Podolog  zajmuje się profesjonalnym leczeniem i profilaktyką schorzeń stóp wrastających paznokci, 

modzeli czy boleśnie pękającej skóry na piętach są zaniedbywane. Dlatego też, konsultacje 

podologiczne są zalecane wszystkim Pacjentom czującym dyskomfort w obrębie skóry stóp i 

paznokci. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• wykonywania zabiegów podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na 
kończynach dolnych ze szczególnym uwzględniem stóp., 

• wykonywania zabiegów podologicznych, leczniczych oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na 
stopach w zależności od rodzaju schorzenia, 

• wykonywania zabiegów podologicznych profilaktyczno-leczniczych na stopach u osób 
chorujących na cukrzycę, 

• organizowania pracy oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych. 

Perspektywy zatrudnienia: 

• salony kosmetyczne i odnowy biologicznej, 

• sanatoria lecznicze, 

• kluby sportowe, 

• poradnie specjalistyczne, np. diabetologiczne, chirurgiczne, 

• publiczne i niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej,, 

• fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, 

• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, 

• w pełni wyposażone pracownie, 

• bezpłatna nauka, 
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• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN, 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów, 

• współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana 

międzynarodowa uczniów. 

Organizacja kształcenia w szkole: 
 

• nauka trwa dwa lata, 

• zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, trzy dni w tygodniu 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w placówkach kształcenia praktycznego  

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 

 
 

Dyrektor Centrum 
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TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 

 
Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał w wyniku zapotrzebowania 

zgłaszanego ze strony środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w 

warunkach ochrony zdrowia. Wymogiem do podjęcia nauki w zawodzie jest posiadanie 

wykształcenia średniego. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu zawodowego. Absolwenci 

szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych 

Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych. 

 

Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów 

medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik 

sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. 

Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem finalnym ma być 

uzyskanie wyrobu wolnego od wszelkich form drobnoustrojów zdolnych do życia. 

Zadania zawodowe absolwenta: 

• kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, 

• przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i 
urządzeń, 

• przeprowadzanie kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, 

• prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji. 

Perspektywy zatrudnienia: 

• sterylizatory centralne 

• szpitale m.in. w podręcznych sterylizatorach na blokach operacyjnych 

• przychodnie, 

• niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 

• pracownie endoskopowe i mikrobiologii, 

• gabinety stomatologiczne, 

• gabinety kosmetyczne, 

• studia tatuażu, 

• przedsiębiorstwa produkujące sterylne wyroby medyczne. 

Dlaczego warto uczyć się u nas: 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, 
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• dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, 

• w pełni wyposażone pracownie, 

• bezpłatna nauka, 

• doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN, 

• współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów, 

• współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana 

międzynarodowa uczniów. 

Organizacja kształcenia w szkole: 
 

• nauka trwa rok 

• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie przez dwa dni, 

• zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w placówkach medycznych (szpitale, 

centralne sterylizatornie) 

• nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole. 

 
 

Dyrektor Centrum 
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