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Poznajmy się

dla NAUCZYCIELI, SZKÓŁ, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, ADMINISTRACJA i kierunki pozostałe 69 KIERUNKÓW

GMINA MIEJSKA WAŁCZ
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GMINA WIEJSKA WAŁCZ

Szkolnictwo to instytucja zajmująca się kształceniem i wychowaniem
młodego pokolenia od przedszkola do ósmoklasisty.
Kształceniem i w dużej mierze wychowaniem młodzieży szkolnej zajmuje
się wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska.
Za stworzenie dogodnych warunków do nauki i efektywnego rozwoju
uczniów odpowiedzialny jest organ prowadzący szkoły, jak również nauczyciele
i pracownicy obsługi.
Subwencja oświatowa corocznie otrzymywana z Ministerstwa Edukacji i Nauki
pokrywa tylko część kosztów związanych z oświatą. Znaczne koszty edukacji uczniów pokrywa
Gmina ze swojego budżetu. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu nauki i na
powiększenie liczby zajęć dodatkowych, które rozbudzają w uczniach chęć do nauki i zabawy.
Zajęcia pozalekcyjne rozwijają w uczniach poczucie własnej wartości i pewności siebie.
Wysoki poziom nauczania wymaga corocznie dużych nakładów finansowych na inwestycje.
Oddaliśmy niedawno do użytku nową salę gimnastyczną przy SP w Różewie i jeden oddział
przedszkolny. Szkoła w Karsiborze wzbogaciła się w dwie sale lekcyjne.
Już dziś przedszkola wymagają rozwoju, powiększenia swojej bazy, powierzchni.
Dlatego myśląc o przyszłości uczniów i istnieniu szkół, sięgamy po przedszkolaków.
To maluchy są zaczynem w długiej 8 letniej drodze nauki szkolnej.
Dlatego sporządziliśmy już 4 projekty na rozbudowę szkół o:
1. cztery oddziały przedszkolne przy SP Karsibór,
2. dwa oddziały przedszkolne przy SP Chwiram,
3. dwa oddziały przedszkolne przy SP Strączno
4. jedną salę lekcyjną przy SP Gostomia.
W obecnej sytuacji gospodarczej Polski, rosnącej inflacji i problemów w zakupie materiałów,
inwestycje będą zapewne trudne w realizacji. Jednak dochowamy daleko idącej staranności, żeby
inwestycje w Karsiborze i Strącznie zostały rozpoczęte w 2022 r. Rozpoczęcie inwestycji w Chwiramie
i Gostomi planujemy na połowę 2023 roku. Będą to nowoczesne obiekty.
Zakup nowych autobusów służyć ma do przewożenia uczniów w bezpiecznych i komfortowych warunkach, dbałość o bezpieczny dowóz uczniów do szkół gminnych jest naszym naczelnym
zadaniem.
Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół to obowiązek i inicjatywa Pań
Dyrektorek. Są to często ciekawe wnioski kierowane do organu prowadzącego, które praktycznie
zawsze są akceptowane.
Takie obopólne działania spowodowały, że nasze szkoły są postrzegane przez uczniów
z terenu gminy, jak i miasta Wałcz jako placówki o wysoki, poziomie nauczania, opieki
innowacyjności. Wielu uczniów z miasta Wałcz korzysta z nauki w szkołach gminnych.
Dlatego też jest to powód do planowania nowych inwestycji szkolnych.
Pragnę podziękować Paniom Dyrektorkom, nauczycielom, pracownikom obsługi
za wkład pracy w rozwój naszego szkolnictwa. Za nauczanie i opiekę nad uczniami.
Rodziców uczniów z terenu gminy Wałcz, z terenu miasta Wałcz i okolicznych gmin zapraszam

Jan Matuszewski
Wójt Gminy Wałcz
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W CHWIRAMIE

ZAPEWNIAMY
KREATYWNA

INNOWACYJNA

WSPIERAJACA

OFERTA ZAJEĆ
DODATKOWYCH
DLA KLAS 1-3

- opieke swietlicowa (klasy 1-3, od 6.30 do 16.00);
- dogodne i bezpłatne dojazdy z opiekunem;
- wsparcie terapeutów;
- pomoc doswiadczonej kadry pedagogicznej.

GWARANTUJEMY
- przyjazna atmosfere;
- skuteczna nauke;
- odlotowe lekcje;
- bezpieczne otoczenie;
- indywidualne podejscie do ucznia.

OFERUJEMY

TWÓRCZA

OFERTA ZAJEĆ
DODATKOWYCH
DLA KLAS 4-8

- atrakcyjne zajecia dodatkowe;
- prace z uczniem zdolnym;
- swietnie wyposazone pracownie;
- wyjazdy integracyjne;
- kreatywne swietlice.

PRZEDSZKOLE MAŁEGO ODKRYWCY
OFERTA ZAJEĆ DODATKOWYCH

Mały Odkrywca - Mały Ekolog - zajecia z ekoplastyki;
Mały Ratownik - zajecia z zakresu pierwszej pomocy;
Planszówki - Bystre Główki - swiat gier planszowych;
Sensojoga - joga ze stymulacja wrazen sensorycznych (zmysłowych);
Warsztaty edukacji cyrkowej - zonglerka, sztuczki, hula-hop itp.;
Spotkania na szachownicy;
Magia czytania;
Kodowanie na dywanie.

CZEKAMY NA CIEBIE!!!

KONTAKT:
Chwiram 1,
78-600 Wałcz

Telefon: +48 67 258 92 11
Faks: +48 67 258 92 11
sekretariat@spchwiram.edu.pl
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POWIAT WAŁCKI

Pandemia i wojna na Ukrainie zmieniły
nieodwracalnie naszą rzeczywistość. Świat
już nie będzie taki sam. Każda dziedzina
naszego życia doświadczyła i doświadcza
niewiarygodnych i traumatycznych zdarzeń, o których myśleliśmy, że nigdy się nie
wydarzą.
Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice w sposób szczególny odczuli wady
nauczania zdalnego i izolację spowodowaną pandemicznymi obostrzeniami.
Przecież szkoła to spotkanie ludzi, a nie
wirtualny świat. Dlatego dzisiaj nadrabiamy zaległości. Przede wszystkim w kontaktach międzyludzkich, sprawach wychowania, profilaktyki, pomocy psychologiczno
- pedagogicznej. Stawiamy na ucznia i jego
potrzeby. Zapewniamy bezpieczeństwo
i spokój. Cieszymy się ze wspólnych spotkań, rozmów, powrotu do edukacyjnej
i wychowawczej normalności.

koleżankom, przyjaciołom z zaprzyjaźnionego z powiatem wałeckim miasta
Fastow. Bardzo dużo mówimy młodzieży
o wojnie, wspominamy i myślimy o ludziach,
z którymi wspólnie realizowaliśmy projekty
partnerskie, zwiedzaliśmy Kijów, gościliśmy
ich w naszym mieście. Dzisiaj musimy im
pomagać i wspierać. Młodzi wolontariusze
ze szkół ponadpodstawowych są bardzo
dobrze przygotowani przez opiekunów do
niesienia pomocy i organizacji zbiórek na
rzecz Ukrainy. Młodzieżowe Koła Wolontariatu to szkoła empatii i otwartości na drugiego człowieka. To szkoła otwartych serc
i bardzo istotna część pracy nauczycieli
z uczniami.
Jako samorząd, w uzgodnieniu z merem
Fastowa, podjęliśmy decyzję o przyjęciu do
nas dzieci o specjalnych potrzebach. Daliśmy im schronienie i spokój. Integrujemy
ich z naszymi uczniami i pomagamy najlepiej jak potrafimy. Przyjmujemy do szkół
młodzież ukraińską i robimy wszystko, aby
czuła się u nas dobrze i bezpiecznie.
Tegoroczny ,,Informator Oświatowy” to dobre miejsce na wyrażenie uznania i złożenie
podziękowań dla całej powiatowej oświaty. Serdecznie dziękuję naszym szkołom za
bezinteresowną pomoc dla Ukrainy, dla Fastowa. Dziękuję za zaangażowanie dyrektorów, młodzieży i nauczycieli. Dziękuję naszej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
To, co Państwo robicie, jest wyjątkowe i bezcenne. To praca na rzecz wielkiej sprawy, na
rzecz pokoju świata.

Jednocześnie przeraża nas tragedia Ukrainy. Uczniowie i nauczyciele naszych szkół
bardzo intensywnie zaangażowali się
w pomoc wschodnim sąsiadom, kolegom,

Dziękuję z całego serca.
Wicestarosta Wałecki
Jolanta Wegner
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II LICEUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM.KAZIMIERZA WIELKIEGO
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu

O NAS
szeroka oferta edukacyjna, wykwalifikowana kadra
nauczycieli, nowoczesna baza dydaktyczna, wysoka
zdawalność matur

dogodna lokalizacja, bezpieczeństwo, atrakcyjne

wyjazdy, dobra atmosfera, wymiana międzynarodowa

SZKOŁA DZIAŁA OD 1665 ROKU

Klasa
humanistyczna

kariera: prawo, dziennikarstwo,
edytorstwo, tłumaczenia, reklama,
kultura, psychologia

B

Klasa
politechniczna

kariera: inżynieria, informatyka,
architektura, programowanie,
logistyka, mechanika, ekonomia

C

Klasa medycznoprzyrodnicza

kariera: medycyna, farmacja,
dietetyka, praca laboratoryjna,
biotechnologia, chemia

S

Klasa sportowa

kariera: sport, fizjoterapia,
trenerstwo, turystyka i rekreacja,
geografia

ODWIEDŹ NAS
I LO ul.Kilińszczaków 59, Wałcz

Kontakt
67 250 06 94
67 250 06 94

zs1@walcz.pl

Nabór elektroniczny:

Więcej informacji

www.nabor.pcss.pl/walcz

www.ateny.zwa.pl
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Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
Uczymy, motywujemy, budzimy i rozwijamy pasję,
ale naszym priorytetem jest przygotowanie młodzieży
do zawodu odpowiadającego aktualnemu
zapotrzebowaniu na rynku pracy.







TECHNIKUM ZAWODOWE
(5 lat)
technik logistyk - klasa wojskowa
technik logistyk
technik budownictwa
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych











PROWADZIMY RÓWNIEŻ
Szkołę Podstawową dla Dorosłych
(kl. VII, VIII)
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(3 lata)


Nowoczesne warsztaty
i pracownie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(3 lata)
mechatronik
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
(tokarz)
elektryk
murarz-tynkarz
sprzedawca
fryzjer
kucharz
inne zawody

PCKZiU - DOBRY WYBÓR!
ZAPRASZAMY
Klasy patronackie
- ﬁrma Albatros, ﬁrma Adamus

Internat

www.pckziuwalcz.pl
facebook.com/pckziuwalcz
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Oddział przygotowania wojskowego
pod patronatem MON

POWIAT WAŁCKI

Złota
a
Szkoł
Technikum Zawodowe nr 3
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
technik żywienia i usług
gastronomicznych
technik informatyk
technik ekonomista
technik organizacji turystyki
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Placówka nasza istnieje od 1967 roku, a więc już ponad 55 lata służymy pomocą dzieciom, rodzicom i nauczycielom. W ciągu
tego okresu zmieniały się metody i formy naszych oddziaływań - od pracy głównie diagnostycznej i kwalifikacyjnej, do
terapeutycznej, doradczej i wspomagającej wychowawczą oraz edukacyjną funkcję rodziny i szkoły. Z perspektywy tego
okresu wyraźnie widoczna jest zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie większość osób przyjmowanych w poradni to osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy. Systematycznie
rozszerzana jest też oferta poradni, obejmująca różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na doraźną pomoc interwencyjną wprowadzono stałe dyżury psychologów: pn: 16-18; cz: 15-17
Poradnia działa cały rok - bez przerw wakacyjnych i feryjnych. Więcej informacji na stronie: www.pppwalcz.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu jest jednostką budżetową Powiatu Wałeckiego i działa w oparciu
o Ustawę o systemie oświaty oraz Ustawę Prawo Oświatowe.
Zatrudniamy między innymi:
nauczycieli psychologów
specjalistów zajmujących się autyzmem i zespołem Aspergera
mediatora
specjalistów terapii pedagogicznej, socjoteraputę
nauczycieli logopedów, w tym: neurologopedę, surdologopedę
nauczycieli pedagogów, w tym: surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, doradcę zawodowego,
Poradnia w Wałczu ma wszelkie uprawnienia poradni specjalistycznej, możemy więc diagnozować i organizować
zajęcia dla dzieci i uczniów:
z autyzmem i zespołem Aspergera
z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
niesłyszących i słabosłyszących
niedostosowanych społecznie
niewidzących i słabowidzących
Rocznie organizujemy różne zajęcia terapeutyczne dla 380 osób - w większości są to terapie długotrwałe (ponad 3 miesiące).
Rokrocznie przeprowadzanych jest ok. 2000 diagnoz (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i medycznych).
Do zadań PP-P należy między innymi:
Udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze
kierunku kształcenia i zawodu.
Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. W tym: diagnozowanie dzieci i młodzieży; udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej; realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym
w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu
przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; współpracy, na
pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia
niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego; udzielaniu
nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych; podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzeniu
edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; udzielaniu, we współpracy
z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom
grup wychowawczych i specjalistom.
Zadania te, są realizowane w szczególności w formie:
porad i konsultacji;
udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
warsztatów;
grup wsparcia;
wykładów i prelekcji;
prowadzenia mediacji;
interwencji kryzysowej;
działalności informacyjno-szkoleniowej.

W poradni działa od 2018 roku WOKRO – Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy – jako element
rządowego programu „Za życiem”.
Corocznie opieką w ramach WOKRO obejmujemy około 100 dzieci, u których wykryto zagrożenie niepełnosprawnością lub
zdiagnozowano niepełnosprawność oraz ich rodziny.
Podjęte działania obejmują:
- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, która była poprzedzona analizą dokumentacji,
obserwacją dziecka i jego diagnozą; - wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej pomocy;
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy; - organizowanie i prowadzenie odpowiednio do potrzeb dziecka usług.

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Wałcz ul. Południowa 10 B
67 387 20 14 tel./fax 67 387 16 29, pppwalcz@o2.pl
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Godziny otwarcia:
Środa 8.00 - 16.00
Poniedziałek 8.00 - 18.00 Czwartek 8.00 - 17.30
Wtorek 8.00 - 18.00
Piątek 8.00 - 15.00

Zespół Szkół Niepublicznych
Wałecka Akademia Wiedzy
Wałcz, ul. Bydgoska 50 (budynek PWSZ)
Tel./fax: 67 258 03 66, kom. 508 498 430, 608 075 044
e-mail: waw_walcz@vp.pl
www.waw.zwa.pl

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023
KSZTAŁCIMY DOROSŁYCH W FORMIE ZAOCZNEJ
Szkoły z uprawnieniami szkół publicznych w systemie zaocznym:

● Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (po gimnazjum, 8- letniej szkole podstawowej,
zasadniczej szkole zawodowej, szkole branżowej I stopnia)
● Zapraszamy także uczniów i słuchaczy innych liceów i techników, którzy przerwali naukę
● Szkoła Policealna dla Dorosłych (po szkole średniej)

Zawody:

● technik administracji (4 semestry),
● technik archiwista (4 semestry),
● technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry).

STALE POSZERZAMY NASZĄ OFERTĘ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

www.waw.zwa.pl
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SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
● TECHNIKUM ZAWODOWE
● LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W zawodach:
KLASA BEZ PROFILU
● TECHNIK WETERYNARII
oraz o profilach:
● TECHNIK HOTELARSTWA
● WOJSKOWYM
● TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
● FOTOGRAFICZNYM
● TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ ● STYLU, WIZAŻU I MAKIJAŻU
● TECHNIK LOGISTYK
● RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO
● TECHNIK LOGISTYK profil wojskowy
● TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW NOWOŚĆ
Posiadamy własny INTERNAT - pokoje 3-4 osobowe z łazienkami i internetem

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
● LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
● BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
kształcąca w zawodach:
● TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
● I INNE
● KURSY KWALIFIKACYJNE
dające uprawnienia do wykonywania zawodów takich jak:
● FRYZJER
● SPEDYTOR
● I INNE
● KURSY WIZAŻU
● WRAZ Z ELEMENTAMI CZELADNIKA I MISTRZA

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
www.poradnia.pila.pl
tel. 67 214 84 01 wew. 20 lub 796 013 797
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Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
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REKLAMA

DOBRY ZAWÓD PEWNA PRACA
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 JUŻ TRWA

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH ● PLAN ZAJĘĆ DOSTOSOWANY DO
OSÓB PRACUJĄCYCH ● PRACA DLA ABSOLWENTÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ ● SZKOŁA BEZPŁATNA

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach,
szkoleniach i seminariach, prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Asystent osoby niepełnosprawnej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, Radiologia w stomatologii

(Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)

Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, Radiologia w stomatologii

(Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)

Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna, elementy medycyny estetycznej
Technik elektroradiolog: Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
Technik masażysta: SPA & Wellnes, odnowa biologiczna, elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
Technik farmaceutyczny: Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
Technik sterylizacji medycznej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą
Opiekun medyczny: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekun osoby starszej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz, infolinia +48 501 763 727, walcz@oswiatalingwista.eu
Wszyscy słuchacze Studium otrzymują BEZPŁATNE KARNETY na zajęcia w Centralnym Ośrodku
Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu: BASEN wraz z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ (sauna)

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Szkoła nowych możliwości
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych to zupełnie nowa jakość na rynku szkół policealnych, zbudowana na
podwalinach, prowadzonych od dwudziestu pięciu lat przez
„ O ś w i a t a - L i n g w i s t a ” Nadbałtyckie Centrum
Edukacji w Gdańsku, szkół policealnych. Oferta Studium
wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy - obecnie deficyt
pracowników w zawodach medycznych wynosi około 25 %,
dzięki czemu osoby reprezentujące te zawody mogą spodziewać
się wzrostu zarobków i atrakcyjnych pakietów socjalnych.
Funkcjonująca ósmy rok filia gdańskiego Studium w Wałczu w
sposób elastyczny dostosowuje swoją ofertę do wciąż zmieniającego się rynku pracy. W lutym 2016 roku uruchomiono w Wałczu
nowy kierunek – terapeuta zajęciowy, od września 2016 roku
można zdobyć w tutejszej placówce zawód technika elektroradiologa – określany mianem zawodu przyszłości. W roku 2017
uruchomiono nowe specjalizacje Welness@SPA na kierunkach
technik usług kosmetycznych oraz technik masażysta, od września 2018 roku, zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkoła rozpoczęła kształcenie na kierunku technik sterylizacji medycznej. Jest
to szczególnie cenna informacja dla asystentek i higienistek stomatologicznych, bo to właśnie tych grup zawodowych dotyczy
konieczność zdobycia dodatkowych kwalifikacji z zakresu sterylizacji medycznej. Uprawnienia technika sterylizacji medycznej
powinna również posiadać profesjonalna kosmetyczka. Roczny
kurs sterylizacji medycznej uwieńczony dyplomem kwalifikacji
w zawodzie może również stanowić ciekawą ścieżkę zawodową
dla pielęgniarek. Również od 1 września 2018 roku ruszyły nowe
specjalizacje na kierunku terapeuta zajęciowy: arteterapia i absolutnie nowatorska specjalizacja – terapia śmiechem i zabawą .
Na kierunku technik masażysta powstała nowa specjalizacja – odnowa biologiczna ze szkoleniem dodatkowym w zakresie kine-
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ziotapingu, na techniku usług kosmetycznych: SPA & Wellnes. W
roku 2019 powrócił do kształcenia poszukiwany na rynku pracy
zawód technik farmaceutyczny.
Zajęcia praktyczne realizowane miedzy innymi w 107 Szpitalu
Wojskowym z Przychodnią w Wałczu oraz Centralnym Ośrodku
Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich dają absolwentom
Studium możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, które stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji
pracowników.
Wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko
wyspecjalizowanych wykładowców, lekarzy i profesjonalistów
w dziedzinie stomatologii, kosmetyki, masażu i opieki społecznej sprawiają, że absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na
egzaminach państwowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada
również własną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na
podjęcie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami.
Realizacja rozszerzonego programu nauczania języka obcego zawodowego, sprawia, że słuchacze Studium gotowi są do podjęcia
pracy poza granicami kraju. W trakcie nauki słuchacze Studium
mają możliwość odbywania praktyk i staży zagranicznych finansowanych z środków Unii Europejskiej. Słuchacze szkoły realizują praktyczną naukę zawodu w Asturii w Hiszpanii w Centrum
Rehabilitacyjnym OVIDA.
Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość
na propozycje i potrzeby Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw
aktualnym potrzebom rynku europejskiego sprawiają, że przed
absolwentami Studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją zawodową karierą.

www.szkolymedyczne.eu
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