Szanowni Państwo,
Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie w odpowiedzi na aktualne problemy finansowe
oraz potrzeby polskiego systemu doskonalenia zawodowego pracowników placówek terapii,
rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych w Polsce (DPS, ŚDS, WTZ i inne), nie
posiadających kwalifikacji zawodowych, a zatrudnionych na stanowisku instruktora
terapii zajęciowej lub terapeuty zajęciowego 1,
jak również na zapisy prawne dot. kwalifikacji zawodowych zawarte w:
 Wytycznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dot. kwalifikacji
kadry zatrudnionej w Warsztatach Terapii Zajęciowej skierowanych do Dyrektorów PCPR,
MOPS i innych placówek wsparcia osób niepełnosprawnych;
 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych (terapii
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych) niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca
2011r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896);
 Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.
2018 poz. 1260);
 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2012 poz. 190).

oferuje w roku szkolnym 2018/2019
nieodpłatną propozycję kształcenia w zawodzie

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Program kształcenia spełnia ustawowe wymagania Ministra Edukacji Narodowej.
Absolwenci otrzymują kwalifikacje zawodowe: Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii
zajęciowej w zawodzie Terapeuta Zajęciowy 325907 po uprzednio zdanym państwowym
egzaminie, który odbywa się w naszym ośrodku egzaminacyjnym w Koszalinie. Zdawalność
egzaminów zawodowych na przełomie ostatnich 3 lat kształtuje się na poziomie 90%.
Kadra dydaktyczna
Specjaliści z zakresu terapii zajęciowej i rehabilitacji z 15 – letnim stażem zawodowym,
autorzy i recenzenci zestawów zadań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje
zawodowe - Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie - dla kwalifikacji w zawodach:
Terapeuty Zajęciowego (Z.9.) i Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (Z.8.).
Nauka trwa 4 semestry - forma bezpłatna
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 22 września 2018r.
1

Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowisku instruktora terapii zajęciowej
lub terapeuty zajęciowego: zobacz www.nik.gov.pl
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Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela) – słuchacz
otrzymuje harmonogram zjazdów na cały rok szkolny.
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa dla osób pracujących w obszarze działań o charakterze opiekuńczoterapeutyczno-rehabilitacyjnym w ramach realizacji kształcenia na kierunku Terapeuta
Zajęciowy jest zaliczona na podstawie wniosku „o zaliczenie wykonywanej pracy zarobkowej
jako praktyki zawodowej” skierowanego do dyrektora szkoły.
W ramach prowadzonych zajęć odbędą się dodatkowe bezpłatne formy doskonalenia
zawodowego z szeroko pojętej ergoterapii, socjoterapii i arteterapii:











Kurs: Pierwsza Pomoc,
Kurs: Witraż, Filc i inne,
Kurs Język Migowy I-go stopnia,
Kurs muzykoterapii, biblioterapii,
Elementy Treningu Zastępowania Agresji,
Kurs j. niemieckiego dla opiekunów osób starszych,
Elementy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS),
Elementy Neurligwistycznego Programowania (NPL),
Kurs Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów.
Warsztaty umiejętności praktycznych z wykorzystaniem elementów m.in.:
- Metoda Porannego Kręgu – stymulacja polisensoryczna według pór roku,
- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
- Metoda Marianny i Christophera Knill'ów.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 września 2018r.
drogą listowną na adres:
Policealna Szkoła Socjoterapii,
ul. Modrzejewskiej 71A; 75-728 Koszalin
lub elektroniczną: biuro@socjoterapia.org
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
502 503 814; 797 284 644; 660 636 054; (94) 343 - 35 – 70
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KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa szkolenia/kierunku
zawodowego

Terapeuta zajęciowy

Nazwisko:
Imię/imiona:
Data urodzenia:
PESEL
Miejsce urodzenia:
Województwo
Adres zamieszkania
ulica, numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon do kontaktu:
Adres E – mail: (czytelny)

Ukończona Szkoła/Uczelnia

Miejsce pracy, stanowisko
Upoważniam Policealną Szkołę Socjoterapii w Koszalinie do przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb Policealnej Szkoły Socjoterapii.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 września 2018r.
drogą listowną na adres:
Policealna Szkoła Socjoterapii,
ul. Modrzejewskiej 71A; 75-728 Koszalin
lub elektroniczną: biuro@socjoterapia.org
……………………………………………
Czytelny podpis osoby
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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję,
że: Administratorem Pani/Pana* danych osobowychjest Tadeusz Bolimowski, Dyrektor
Policealnej Szkoły Socjoterapii dla Dorosłych i Młodzieży w Koszalinie.
II.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest nie dotyczy szkoły niepublicznej.
III. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania Umowy o kształcenie, objętej
udzielonym zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
IV. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych
powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy
w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V.
Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
VI. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom, którym
powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za
naruszenie zasad przetwarzania.
VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
I.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
uniemożliwić należytą realizację umowy.
IX. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są
profilowane.
X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana*
danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Policealną Szkołę
Socjoterapii dla Dorosłych i Młodzieży w Koszalinie . w celu realizacji kształcenia zawodowego¹
Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹
Miejscowość: Koszalin
data ………………………………………..
podpis ……………………………………………………….
(Podpis czytelny, Imię i Nazwisko)
*niewłaściwe skreślić
¹jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, należy pozostawić zdanie pierwsze i wykreślić zdanie
drugie. Jeżeli klient nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy skreślić zdanie pierwsze i wręczyć
mu treść pouczenia.
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