Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE

NOWOŚĆ!!
!

dla absolwentów szkół średnich, zasadniczych szkół zawodowych, absolwentów studiów
wyższych, pełnoletnich absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych
i osób bezrobotnych:

TECHNIK INFORMATYK
Kształcenie w dwóch kwalifikacjach:
• INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych
sieci komputerowych
• INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK EKONOMISTA
Kształcenie w dwóch kwalifikacjach:
• EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
• EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

SZKOŁA POLICEALNA
dla absolwentów szkół średnich ogólnokształcących i branżowych w zawodach:

OPIEKUN MEDYCZNY
Kształcenie w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach
życiowych i w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
Kształcenie w zakresie szerokiej znajomości metod sterylizacji i dezynfekcji sprzętu używanego
w środowiskach medycznych i kosmetycznych

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Kształcenie w zakresie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji
chorych oraz promowania zachowań prozdrowotnych

Szkoła kształci bezpłatnie w trybie zaocznym!
Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
ul. Sempołowskiej 1
27-500 Opatów

tel.: 15 8682035
www.lo.opatow.ids.pl
email: loopat@pro.onet.pl

KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
TECHNIK INFORMATYK
W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

•
•

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Technicy informatycy
łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. W Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na
kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się
na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców.
Absolwent kończący kurs kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego
projektowania i zakładania baz danych, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji
tworzenia stron internetowych
programowania
konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego
obsługi lokalnych sieci komputerowych i nadzoru ich pracy
uruchamiania i obsługi urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
usuwania uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowania jakość ich pracy
prowadzenie prac serwisowych w punktach naprawy
posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz
innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL

TECHNIK EKONOMISTA
W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

•
•

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we
współczesnych przedsiębiorstwach. Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe
umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Absolwent kończący kurs kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
prowadzenia spraw kadrowo - płacowych
tworzenia biznesplanów
dokonywania analiz ekonomicznych
prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych
obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (MED. 13)
Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłości. Coraz więcej placówek medycznych, społecznych i edukacyjnych zatrudnia terapeutę zajęciowego, ze względu na
rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Zapisz się na kierunek i naucz się różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji
chorych.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie terapeuta zajęciowy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
•
•
•
•
•
•

umiejętności tworzenia programu terapii dla grup i osób indywidualnych
dostosowania się do potrzeb pacjenta
umiejętności cierpliwego nauczania pacjenta posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym i wzbudzanie w nim chęci samodzielności
współpracy z zespołem rehabilitacyjnym, stosowanie się do zaleceń lekarza i konsultowanie z nim na bieżąco stanu zdrowia pacjenta i postępów w
terapii
znajomości różnych metod i form terapii i umiejętność kreatywnego przeprowadzenia m.in. zajęć warsztatowych, artystycznych czy sportowych
kształtowania u pacjenta różnych umiejętności poprawiających jego stan psychofizyczny, na przykład poprzez wykonywanie prac ogrodniczych,
krawieckich, pracy z gliną etc.

•
•
•
•

znajomości przydatnych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i pedagogiki
znajomości słownictwa zawodowego w języku angielskim i migowym
umiejętności udzielenia pierwszej pomocy
promowania zachowań prozdrowotnych i szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychofizycznego

OPIEKUN MEDYCZNY (MED. 03)
Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie opiekująca się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny
i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także rozmowę i udzielanie wsparcia. Celem opiekuna jest też jak
największa aktywizacja chorego i nauczenie go częściowej samodzielności, na przykład poprzez organizowanie czasu wolnego. Od osób wykonujących ten zawód
wymaga się empatii i umiejętności postawienia się w sytuacji pacjenta. Absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę w placówkach państwowych, prywatnych
oraz jako opiekunowie indywidualni. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającym się okresem życia, zapotrzebowanie na opiekunów medycznych
wciąż wzrasta.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie opiekun medyczny będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomocy osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach życiowych i w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
rozpoznawania potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej, umiejętność ich zaspokajania i rozwiązania
pomocy osobie chorej w utrzymywaniu aktywności ruchowej
profesjonalnego przeprowadzania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
stosowania i dezynfekowania przyborów i urządzeń niezbędnych przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
pomocy choremu przy korzystaniu z urządzeń rehabilitacyjnych i ortopedycznych
szerokiej znajomości metod i technik terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii i stosowanie ich w praktyce
znajomości podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i socjologii
znajomości słownictwa z zakresu ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
dokumentowania przeprowadzonych zabiegów i czynności
znajomości przepisów sanitarno-epidemiologicznych
zdolności do rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną i do udzielenia wsparcia psychicznego zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
umiejętności aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej
asystowaniu personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów
udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
znajomości zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (MED.12)
Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem sterylnej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w środowiskach medycznych. Do jego zadań
należy przede wszystkim przeprowadzanie procesu dekontaminacji, czyli wieloetapowe mycie, dezynfekcja, sterylizacja medyczna sprzętu za pomocą
przygotowanych przez siebie preparatów. Technik powinien znać się na urządzeniach - umieć obsługiwać maszyny myjące oraz przeprowadzać kontrolę jakości
sprzętu. Do jego obowiązków należy organizacja własnego stanowiska pracy i prowadzenie fachowej dokumentacji. Technik sterylizacji medycznej powinien
być dokładny, cierpliwy i przestrzegać zasad higieny. Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.
Absolwenci kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia wszędzie, gdzie wymagana jest fachowa sterylizacja sprzętu używanych do różnych zabiegów.
Technik sterylizacji znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne, czy gabinety kosmetyczne.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szerokiej znajomości metod sterylizacji i dezynfekcji
samodzielnego rozpoznawania, czy sprzęt jest wystarczająco czysty i kwalifikowanie sprzętu do procesu dekontaminacji
samodzielnego wykonywania i kontrolowania procesu dekontaminacji
obsługi urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji i sterylizacji
znajomości środków chemicznych przeznaczonych do procesów czyszczenia
umiejętności przygotowywania roztworów o określonym stężeniu przeznaczonych do procesów czyszczenia
prowadzenia dokumentacji przeprowadzonych działań
prowadzenia kosztorysów procesów
znajomości możliwych zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i umiejętność ich zapobiegania
kompletowania sprzętu do zestawów zabiegowych
znajomości i rozróżniania opakowań stosowanych do pakowania narzędzi i środków chemicznych
znajomości podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii
znajomości podstawowych pojęć i procesów z dziedziny informatyki i umiejętność zastosowania tej wiedzy w kontekście procesów sterylizacji i
ochrony zdrowia
znajomości słownictwa z zakresu branży medycznej w języku angielskim i migowym
znajomości zasad i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy

