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Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Placówek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

Dyrektorzy Żłobków Publicznych i Niepublicznych  

Dyrektorzy Placówek Oświatowych  

Pracownicy ww. Instytucji, osoby zainteresowane 
 
 
 
 

Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie w roku szkolnym 2021/22 realizuje kolejną edycję 

kształcenia w zawodach Terapeuta Zajęciowy (2 lata) i równolegle Asystent Osoby 

Niepełnosprawnej (1 rok). Inne zawody to: Opiekun Medyczny (1 rok), Opiekun Osoby 

Starszej (2 lata) , Opiekun w Domu Pomocy Społecznej (2 lata), Opiekunka Dziecięca (2 lata) 

wraz z Asystentem Opiekunki Dziecięcej (1 rok). 

 

Warunkiem uczestnictwa w nowej edycji kształcenia jest minimum wykształcenie średnie 

(matura nie jest wymagana), a przypadku Asystenta Opiekunki Dziecięcej wykształcenie 

zawodowe. 

 

Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oraz hybrydowym. 

Słuchacze obok zajęć stacjonarnych lub niestacjonarnych (piątek – sobota – niedziela / co 

drugi tydzień) uczestniczą w zajęciach online za pomocą komunikatora internetowego (30%). 
Harmonogram zajęć opracowany jest na cały okres nauki semestralnej. Słuchacze naszej Szkoły 
otrzymują stosowne indeksy, legitymacje szkolne, zaświadczenia do ZUS i innych instytucji. 

 

Końcowym efektem edukacji jest przystąpienie absolwenta szkoły do państwowego egzaminu 

zawodowego (Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego – pozwolenie Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – Kuratorium Oświaty) potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe.  
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W przypadku kształcenia łączonego w zawodach Terapeuty Zajęciowego / Asystenta Osoby 

Niepełnosprawnej już po pierwszym roku nauki Słuchacze przystępują do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej, po drugim roku 
nauki Terapeuta Zajęciowy:  

 Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 Terapeuta Zajęciowy

 

Aktualnie w naszej ofercie znajduje się bardzo poszukiwana wśród pracodawców instytucji 

zajmujących się opieką nad dzieckiem do lat 3 propozycja kształcenia: Opiekunka dziecięca 

z diagnozą, terapią i rehabilitacją dziecka z niepełnosprawnością. Program Ministerstwa 

Edukacji Narodowej uzupełniony został naszym autorskim programem kształcenia. Taka korelacja 
pozwala naszym Absolwentom na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności na najwyższym 

poziomie do pracy zarówno z dzieckiem zdrowym oraz niepełnosprawnym i jego rodziną. 
Absolwent w tym zawodzie nabywa kwalifikacje w zakresie:  
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. 

 

Karta Zgłoszenia jest dostępna na naszej stronie www.socjoterapia.org. Osoby zainteresowane 

pobierają Kartę Zgłoszenia i czytelnie wypełnioną przesyłają na podany adres mailowy: 
tadeusz.bolimowski@gmail.com Przedstawiciel naszej Szkoły skontaktuje się z Państwem  
i ustali dalszą procedurę przyjęcia Słuchacza do Szkoły. 

 

Kształcenie w naszej szkole jest w zależności od kierunku i ilości zakwalifikowanych osób 
płatne i nieodpłatne. W wypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
Rozpoczęcie zajęć: wrzesień/październik 2021r. 

 

Dodatkowo w ramach zajęć semestralnych istnieje możliwość uzyskania dodatkowych 
umiejętności poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych i doskonalenia zawodowego m.in. tj.:  
Kurs Pierwszej Pomocy, Języka Migowego, BHP na stanowisku pracy, kursów rękodzieła 

artystycznego, 

 

W zakresie pracy pozaszkolnej Szkoła jako placówka kształcenia pozaszkolnego prowadzi 

szereg kursów i szkoleń skierowanych do szeroko rozumianego środowiska pomocy społecznej 
zarówno Pracowników jak i Kadry kierowniczej:  

 Trener Treningu Umiejętności Społecznych TUS TZ-S (Trener Treningu Umiejętności

Społecznych  W  Terapii  Zajęciowej  –  Socjoterapii –  terapia  zaburzeń  zachowania 

i zaburzeń emocjonalnych.  
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 Kurs kwalifikacyjny: Wychowawca, Kierownik wypoczynku z przygotowaniem 
terapeutycznym do pracy z dzieckiem / uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 
w tym dorosłymi osobami niepełnosprawnymi uczestnikami WTZ, DPS,
ŚDS.

 Kurs kwalifikacyjny: Pierwsza pomoc dziecka do lat 3 w tym dziecka niepełnosprawnego
 Kurs kwalifikacyjny: Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług 

opiekuńczych.
 Kurs umiejętności zawodowych: Asystent opiekunki dziecięcej w żłobku - pracownik prac 

lekkich - salowa z przygotowaniem do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 Kurs kwalifikacyjny: Język Migowy – poziom I i II

 Kurs kwalifikacyjny: Mediator – Edukator mediacji w Placówkach Pomocy Społecznej
 Kurs  umiejętności  zawodowych:  Psychoterapia  i  Superwizja  w  pracy  Terapeuty

Zajęciowego – Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – Opiekunki Dziecięcej.
 Kurs umiejętności zawodowych: Mediacje i negocjacje w pracy Terapeuty Zajęciowego

– Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – Opiekunki Dziecięcej – Opiekuna w DSP.

 

Kurs kwalifikacyjny: Decyzja nr 2/2020 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 szkolenie 280 godzinne dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

 szkolenie 80 godzinne uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;
 szkolenie 160 godzinne dla dziennego opiekuna;

 szkolenie 40 godzinne uzupełniające dla dziennego opiekuna.

 

Zajęcia w Policealnej Szkole Socjoterapii realizowane są przez  dyrektorów placówek opieki  

nad dzieckiem do lat 3, dyrektorów ośrodków rehabilitacyjno-terapeutycznych, kierowników 

placówek opieki medycznej, psychologów, terapeutów, certyfikowanych psychoterapeutów, 

rehabilitantów, nauczycieli placówek edukacyjnych – pedagogów, nauczycieli akademickich, 

pedagogów specjalnych posiadających udokumentowane co najmniej 10 letnie doświadczenie 

zawodowe w kształceniu pracowników szerokorozumianych placówek pomocy społecznej  

i oświatowych oraz rehabilitacyjno-terapeutycznych. 

 

Szczegółowe informacje: 

POLICEALNA SZKOŁA SOCJOTERAPII  
ul. Modrzejewskiej 71A; 75-728 Koszalin 

tel. +48 797 284 644; +48 502 503 814; (94) 343 - 35 – 70 

 

www.socjoterapia.org; tadeusz.bolimowski@gmail.com 
https://www.facebook.com/pg/Policealna-Szko%C5%82a-Socjoterapii-w-Koszalinie-
910687225669747/about/  
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