
Szkoła Policealna w Chełmży 

Rozpoczyna nabór do szkoły policealnej w zawodzie 

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2 lata) 

 

 Podania można składać od 30 maja do 4 lipca 2018 roku w sekretariacie szkoły. 

 

Absolwenci kierunku wykonują zabiegi w zakresie  kosmetyki  pielęgnacyjnej, leczniczej  

i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Udzielają porad z zakresu kosmetyki 

zachowawczej i zdobniczej. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma 

nowoczesnymi firmami kosmetycznymi.   

 

                                                                    Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.  

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki 
zawodowe.   

Nauka jest bezpłatna!!! 

 

Kończąc szkołę uzyskasz: 

 świadectwo ukończenia szkoły policealnej, 

  dyplom potwierdzający kwalifikacje  

             w zawodzie  

  

Praca dla Ciebie: 

 gabinety kosmetyczne 

 salony odnowy biologicznej 

 własna działalność gospodarcza 

 i inne... 

 

 

 

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie nauki: fizykoterapia, chemia kosmetyczna, 

anatomia z fizjologią, higiena, kosmetologia, dermatologia, ratownictwo, dietetyka, 

psychologia, zarządzanie gabinetem kosmetycznym, teoria wizażu, język angielski, podstawy 

przedsiębiorczości. 



Szkoła Policealna w Chełmży 

Rozpoczynamy nabór do szkoły policealnej w zawodzie 

Opiekun osoby starszej (2 lata) 

Podania można składać od 30 maja do 4 lipca 2018 roku w sekretariacie szkoły. 

 

Opiekun  osoby starszej to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, 

pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny. 

Do najczęstszych zadań  należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego, 

karmienie, podawanie leków. Zadaniem opiekuna jest  także pomoc w utrzymaniu 

mieszkania w czystości  czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych. Opiekun 

często organizuje  czas wolny osobie starszej. Do jego zadań  należy również pomoc 

rodzinie podopiecznego.  

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.  

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe. 

Nauka jest bezpłatna!!! 

 

Kończąc szkołę uzyskasz: 

 świadectwo ukończenia szkoły 

policealnej, 

 dyplom potwierdzający kwalifikacje    

      w zawodzie  

 

Praca dla Ciebie: 

 domy opieki społecznej 

 hospicja  

 placówki opieki paliatywnej 

 domy samopomocy 

 prywatne domy osób potrzebujących 

 i inne... 

  

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie nauki: organizacja pracy z osobą 

niepełnosprawną, metodyka pracy opiekuńczej, przepisy prawa w zakresie świadczeń 

społecznych, biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka, zagadnienia psychologii i 

socjologii.  



Szkoła Policealna w Chełmży 

Rozpoczynamy nabór do szkoły policealnej w zawodzie 

Asystent osoby niepełnosprawnej (2 lata) 

Podania można składać od 30 maja do 4 lipca 2018 roku w sekretariacie szkoły. 

 

Ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej 

w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i 

organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej 

rehabilitacji. Wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej. 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.  

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe. 

Nauka jest bezpłatna!!! 

 

Kończąc szkołę uzyskasz: 

 świadectwo ukończenia szkoły 

policealnej, 

  dyplom potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie  

 

Praca dla Ciebie: 

 domy pomocy społecznej 

 hospicja  

 fundacje i stowarzyszenia  działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

 ośrodki adaptacyjne 

 prywatne domy osób potrzebujących 

 dzienne domy pomocy społecznej 

 gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej 

 zakłady opiekuńczo – lecznicze 

 i inne... 

 

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie nauki: organizacja pracy z osobą 

niepełnosprawną, wykonywanie czynności opiekuńczych, aktywizowanie osoby 

niepełnosprawnej do samodzielności życiowej. 

 

 



Szkoła Policealna w Chełmży 

Rozpoczynamy nabór do szkoły policealnej w zawodzie 

OPIEKUNKA  ŚRODOWISKOWA (1 ROK) 

Podania można składać od 30 maja do 4 lipca 2018 roku w sekretariacie szkoły. 

 

Ze  względu szybkie  starzenie się społeczeństwa w   naszym  kraju  oraz w 

krajach Europy na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na osoby przygotowane do 

profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

     Zadaniem opiekunki  środowiskowej  jest udzielanie  pomocy  i  świadczenie 

usług opiekuńczych  i  pielęgnacyjnych  osobom  starszym, samotnym,  przewlekle  

chorym  i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny. 

Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach 

życiowych, doradza  w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego.  

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.  

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe. 

Nauka jest bezpłatna!!! 

 

Kończąc szkołę uzyskasz: 

 świadectwo ukończenia szkoły policealnej, 

  dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   

Praca dla Ciebie: 

 prywatne domy podopiecznych 

 ośrodki i domy pomocy  

             społecznej 

 świetlice środowiskowe 

 ośrodki pomocy rodzinnej  

 i inne... 

 

 

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie nauki: pedagogika, psychologia, podstawy 

psychopatologii, metodyka pracy z podopiecznym, polityka społeczna, podstawy prawa i 

ekonomiki, pracownia kompleksowej opieki. 



Szkoła Policealna w Chełmży 

Rozpoczynamy nabór do szkoły policealnej w zawodzie 

 

OPIEKUNKA  DZIECIĘCA (2 lata) 

Podania można składać od 30 maja do 4 lipca 2018 roku w sekretariacie szkoły. 

 

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój 

psychometryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia 

dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy 

rozwój i bezpieczeństwo dzieci. 

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.  

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe. 

Nauka jest bezpłatna!!! 

 

Kończąc szkołę uzyskasz: 

 świadectwo ukończenia szkoły policealnej, 

 dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

 

 

Praca dla Ciebie: 

 żłobki 

 przedszkola 

 domy opieki dziennej 

 domy prywatne 

 i inne...  

 

Przykładowe przedmioty  realizowane w trakcie nauki : 

bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia informacyjna, 

anatomia i fizjologia dziecka, wychowanie dziecka, literatura 

dziecięca, język obcy zawodowy 

 

    


