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Dyrektor ZSZ w ZBotoryi zaprasza do nowo utworzonej SzkoBy Policealnej

Bartosz Jeziorski, [roda 11 czerwiec 2014 - 09:10:02

Dyrektor ZespoBu SzkóB Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w ZBotoryi zaprasza do nowo utworzonej SzkoBy Policealnej.
Nauka w niej umo|liwi absolwentom szkoBy oraz przyszBym sBuchaczom nie tylko na kontynuacj nauki, ale te| uzyskanie
dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Aby zosta przyjtym konieczne jest posiadanie
wyksztaBcenia [redniego, ale matura nie jest wymagana. SzkoBa Policealna przy Zespole SzkóB Zawodowych im. mjra H.
Sucharskiego w ZBotoryi bdzie ksztaBci mBodzie| w zawodach: asystent osoby niepeBnosprawnej - 341201, opiekun
osoby starszej - 341202, opiekun medyczny - 532102.

Biorc pod uwag fakt starzenia si spoBeczeDstwa oraz rozwój sektora usBug, wiele instytucji publicznych i prywatnych
mogByby zatrudnia osoby z wy|ej wymienionymi zawodami, tym bardziej, |e nale| one do grupy zawodów
przyszBo[ci.
Absolwent szkoBy ksztaBccej w zawodzie asystent osoby niepeBnosprawnej powinien by przygotowany do udzielania
pomocy osobie niepeBnosprawnej w korzystaniu z ro|nych form kompleksowej rehabilitacji, [wiadczenia opieki osobie
niepeBnosprawnej w zakresie czynno[ci higienicznych i pielgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, wspierania osoby niepeBnosprawnej w d|eniu do samodzielno[ci |yciowej czy motywowania osoby
niepeBnosprawnej do aktywno[ci spoBecznej i zawodowej.
Absolwent szkoBy ksztaBccej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien by przygotowany do rozpoznawania mo|liwo[ci
oraz ograniczeD w funkcjonowaniu osoby starszej wynikajcych z rodzaju i stopnia niepeBnosprawno[ci, rozpoznawania i
interpretowania sytuacji spoBecznej, warunków |ycia, relacji z rodzin, grup i [rodowiskiem lokalnym osoby starszej oraz
wykorzystywania zasobów indywidualnych, [rodowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osob starsz,
dobierania metod, technik, narzdzi i form realizacji dziaBaD opiekuDczo-wspierajcych do sytuacji |yciowej, stanu zdrowia,
rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej, udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do
samodzielno[ci |yciowej w zale|no[ci od rodzaju i stopnia niepeBnosprawno[ci, nawizywania, podtrzymywania i
rozwijania wspóBpracy z podmiotami dziaBajcymi na rzecz osoby starszej w [rodowisku lokalnym.
Absolwent szkoBy ksztaBccej w zawodzie opiekun medyczny powinien by przygotowany do rozpoznawania i rozwizywania
problemów opiekuDczych osoby chorej i niesamodzielnej w ró|nym stopniu zaawansowania choroby i w ró|nym wieku,
pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-spoBecznych, asystowania pielgniarce i innemu
personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzdzi
stosowanych podczas wykonywania zabiegów, podejmowania wspóBpracy z zespoBem opiekuDczym i terapeutycznym podczas
[wiadczenia usBug z zakresu opieki medycznej nad osob chor i niesamodzieln.
Celem ksztaBcenia zawodowego jest przygotowanie uczcych si do |ycia w warunkach wspóBczesnego [wiata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy, a w/w zawody s tego
przykBadem.
Wa|ne! Zapisy do 31.07. Informacje o uruchomieniu kierunków na stronie szkoBy do 20 sierpnia 2014r.

