W Olsztynku rusza Szkoła Policealna
W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku powstała
Szkoła Policealna. Obecnie trwa nabór na rok szkolny 2015/2016 na kształcenie w zawodach: opiekun
osoby starszej (z nauką języków niemieckiego i angielskiego) i technik turystyki wiejskiej. Nauka jest
bezpłatna, trwa 4 semestry, zarówno w formie dziennej, jak i zaocznej.
- Szkoła policealna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć
atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Zajęcia teoretyczne są uzupełniane
intensywną praktyką, dzięki czemu słuchacz jest w przygotowany do podjęcia pracy w swojej profesji
&#8211; mówi Ewa Orłowska, dyrektor ZS w Olsztynku. &#8211; W szkołach policealnych słuchacze
otrzymują indeksy, legitymacje m.in. uprawniające do zniżek, a na koniec procesu kształcenia mogą
podejść do zewnętrznego egzaminu zawodowego, którego zdanie kończy się otrzymaniem tytułu technika
w danym zawodzie.
Kierunek OPIEKUN OSOBY STARSZEJ pozwala zdobyć umiejętności potrzebne do świadczenia usług
opiekuńczo-wspierających osobie starszej. &#8211; Absolwent zostaje przygotowany do rozpoznawania
możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności; rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną,
grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska
rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą; dobierania metod, technik, narzędzi i
form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych
problemów i potrzeb osoby starszej; udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do
samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; nawiązywania,
podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku
lokalnym &#8211; wymienia Ewa Orłowska.
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ z kolei zdobywa wiedzę potrzebną do prowadzenie działalności turystycznej
na obszarach wiejskich i do prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. - Absolwent szkoły powinien
być przygotowany do: organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach
wiejskich; planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym; planowania i
organizowania działalności agroturystycznej; obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym
&#8211; mówi dyrektor.

Rekrutacja do Szkoły Policealnej, podobnie jak w przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbywa się w terminie od 20 maja do 20 sierpnia 2015 r. (składanie
przez kandydatów podania o przyjęcie do szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
kursów kwalifikacyjnych zawodowych wraz z załącznikami). Do 21 sierpnia br. zostanie podana lista
przyjętych kandydatów. W przypadku, gdy szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, zostanie
przeprowadzone postępowanie uzupełniające, a wtedy podania można będzie składać w terminie od 21
sierpnia do 7 września 2015r. Lista osób przyjętych zostanie opublikowana 7 września.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, tel. 89 519 26 27
wewn. 32 i 37 oraz na www.zamek.edu.pl/rekrutacja.
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