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Szkoła z przyszłością
Ponad 60 absolwentów kierunku opiekun medyczny zdobyło już dyplom i umiejętności zawodowe, które
dziś z powodzeniem wykorzystują w zakładach pracy. W tym roku po raz pierwszy w historii miasta mury
szkoły opuszczą technicy masażyści.
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie istnieje na rynku od 2006
roku. Prowadzi naukę nie
tylko na kierunku opiekun medyczny, ale również m.in. w zawodach:
technik masażysta, technik ortopeda, opiekunka
dziecięca, asystent osoby
niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych. Kadra placówki to
nie tylko nauczyciele, ale
również praktycy, którzy przekazują słuchaczom niezwykle istotne
umiejętności
przydatne w zawodach medycznych. Dzięki temu absolwenci opuszczający mury
szkoły posiadają nie tylko gruntowną wiedzę
teoretyczną, ale również
praktyczne
umiejętności, które wykorzystują
w opiece nad chorymi.
– W pracy, gdzie dbamy
o ludzkie zdrowie i życie

nie możemy mówić o błędach. Nie ma tutaj miejsca na pomyłki lub niedouczenie, ponieważ może
to kosztować zdrowie, a
nawet życie człowieka –
wyjaśnia dyrektor szkoły Wanda Kruszczyńska,
mgr pielęgniarstwa. Przygotowanie zawodowe na
kierunkach medycznych
jest zatem bardzo ważne.
Kadra nauczycielska jest

dobrana z niezwykłą starannością. Dyrektor placówki nieustannie inwestuje w specjalistyczny
sprzęt medyczny, który
jest wykorzystywany do
nauki zawodów. Obecnie szkoła posiada bogato wyposażoną pracownię
masażu, pracownię opieki nad chorymi, pracownię językowo-multimedialną. Słuchacze mają

dostęp do wysokiej klasy
sprzętu, na którym mogą
ćwiczyć swoje umiejętności. W tym roku Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych
weszła we współpracę z
renomowaną
uczelnią
Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe
AGS. Dzięki tej współpracy słuchacze krotoszyńskiej szkoły będą
mogli brać udział w międzynarodowym programie nauczania Erasmus.
Doświadczenie zdobyte
na rynku europejskim
podniesie nie tylko kwalifikacje słuchaczy, ale
również ich atrakcyjność
na rynku pracy. Wszyscy
słuchacze szkoły zdają z
powodzeniem zewnętrzny
egzamin zawodowy OKE,
natomiast absolwenci nie
mają problemu ze znalezieniem pracy. Ponadto
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecz-

nych w Krotoszynie jest
ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, dzięki czemu
słuchacze mogą zdawać
egzamin zawodowy w
Krotoszynie.
Oprócz
kierunków
medycznych szkoła oferuje także naukę języków
obcych, kursy komputerowe,
kwalifikacyjne
kursy zawodowe, które

uprawniają do wykonywania danego zawodu.
Informacje o kierunkach kształcenia, szkole,
osiągnięciach, rekrutacji
można znaleźć na stronie internetowej placówki http://www.policealnaszkola.eu/

