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Szkoły policealne przy ul. Broniewskiego

Tu się zdobywa potrzebny zawód
Elżbieta KUBERA

Masażyści, kosmetyczki, technicy dentystyczni, 
elektroradiolodzy, opiekunki dziecięce, opiekunowie medyczni, 
farmaceutki – w tych i wielu innych zawodach kształci 
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Szczecinie. – Zarówno zawody, jak i baza naszej 
szkoły są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy XXI wieku – mówi 
Iwona Mandryk, dyrektor centrum.

– Wkroczyliśmy w  etap XXI 
wieku, szczególnie w  rozwoju 
zawodów technicznych. Przy-
kładowo technika dentystyczna 
wykorzystuje dziś najnowocze-
śniejsze urządzenia, w tym dru-
karki 3D, dlatego nasi uczniowie 
również kształcą się na takim 
sprzęcie – wyjaśnia dyrektor 
ZCKZiU i  dodaje, że podobnie 
jest w innych kierunkach.

Tradycja 
i nowoczesność
Szkoła policealna przy ul. 

Broniewskiego to placówka 
z  ponadsześćdziesięcioletnią 
tradycją. Od lat kształci w  za-
wodach medycznych i społecz-
nych. Będąc publiczną placówką 
oświaty Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego kształci 
bezpłatnie. Placówka przygoto-
wuje do zawodu przyszłych tech-
ników. Wiele zakładów społecz-
nych i medycznych ze Szczecina, 
województwa, a nawet zagranicy, 
głównie Niemiec i Skandynawii, 
składa oferty pracy uczniom, 
które mogą przyjąć kiedy tylko 
ukończą kształcenie. Marka szkoły 
świadczy o  ich profesjonalnym 
przygotowaniu do zawodu. Wpływ 
na to ma przede wszystkim zna-
komita kadra dydaktyczna oraz 
duża i  zmodernizowana baza 
kształcenia. Usytuowana jest 
ona w  kilku budynkach wzdłuż 
ulic Broniewskiego i  Judyma. 
Mieszczą się w nich pracownie: 
radiologii, technologii, postaci 
leków, masażu, technika denty-
stycznego, laboratoria, sale do 
zajęć przyszłych asystentów osób 
niepełnosprawnych, kosmetyczek, 
terapeutów zajęciowych itp.

– Cieszy nas, że nasi absolwen-
ci mówią z  dumą, że ukończyli 
szkołę przy ul. Broniewskiego. 
Ta szkoła gwarantuje wysoki po-
ziom przygotowania do zawodu, 
gdyż dzięki dużej liczbie praktyk 
zawodowych nasi absolwenci są 
dobrze przygotowani do wyko-
nywania pracy w ważnych, od-
powiedzialnych i  potrzebnych 
zawodach – podkreśla dyrek-
tor Iwona Mandryk. – Ponadto 
szkoła ta daje możliwość pracy 
w konkretnym zawodzie, a także 
kontynuowania kształcenia na 
uczelni. Bywa tak w  przypadku 
masażystów, którzy idą na studia 
fizjoterapii.

Dyrektor dodaje, że w ostatnich 
latach bardzo rozwinął się rynek 
pracy w  zakresie profilaktyki 
zdrowia. Coraz częściej duże 

zakłady pracy, przedsiębiorstwa 
inwestują w stanowisko masaży-
sty, zapewniając w  ten sposób 
profilaktykę bezpiecznej pracy. 
Z  powodu głównie siedzącego 
trybu życia wiele osób ma dziś 

duże zapotrzebowanie na masaż 
medyczny oraz relaksacyjny, słu-
żący odprężeniu.

Zawód 
i kwalifikacja
Od 1 września przy u. Broniew-

skiego ruszy również Wojewódzkie 
Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego, które będzie organizowało 
kursy i  szkolenia uzupełniające 
wiedzę i umiejętności w zakre-
sie danej kwalifikacji zawodowej 
w obszarze zawodów medyczno-
-społecznych. Wśród propono-
wanych kwalifikacji zawodowych 
będzie m.in. konstruowanie in-
dywidualnego planu wsparcia 
w  opiece społecznej, trening 
umiejętności interpersonalnej, 

masaż limfatyczny, masaż gorący-
mi kamieniami, kurs rejestratorki 
medycznej. Zawody i kwalifikacje 
często się uzupełniają, przykłado-
wo nauka w zawodzie opiekunka 
dziecięca daje uprawnienia do 
pracy w żłobku, natomiast kurs 
ukończony w krótkim czasie daje 
możliwość podjęcia pracy i  za-
łożenia własnej działalności, jak 
klub dziecięcy.

– W  zawodach medycznych 
stale brakuje techników. Liczymy 
na to, że zmodernizowana baza 

kształcenia w naszej szkole, reko-
mendowane zawody i nauczyciele 
specjaliści sprawią, że pojawi 
się ich więcej – mówi dyrektor 
i  dodaje, że w  ostatnim czasie 
zaczyna brakować techników 
farmaceutycznych, gdyż gros 
osób odchodzi na emerytury, stąd 
technik farmacji będzie bardzo po-
żądany na rynku pracy. Podobnie 
jest z technikiem dentystycznym, 
gdyż każdy dziś chce mieć piękny 
uśmiech.

Szkoły prowadzą również 
kształcenie w zawodach wielo-
dyscyplinarnych, jak technik elek-
troradiolog. To zawód związany 
z pracą w diagnostyce obrazowej: 
EKG, USG, audiometria, spiro-
metria, rezonans magnetyczny, 

elektrokardiogram, tomografia 
komputerowa. Rynek zawodów 
medycznych daje duże możliwości 
specjalistom w tym zawodzie. Ko-
lejnym zawodem interdyscyplinar-
nym jest terapia zajęciowa: zajęcia 
plastyczne, kulinarne, kulturalne, 
muzykoterapii. Absolwenci tego 
zawodu pracują z  dziećmi lub 
osobami dorosłymi w  DPS-ach 
i ośrodkach.

– Społeczeństwo się starzeje. 
Jest szereg instytucji na rynku 
polskim i zachodnim, które od ręki 

zatrudnią specjalistów w zawo-
dach medycznych i społecznych. 
Odpowiadamy więc również na 
zapotrzebowanie takich profesji 
jak: opiekun w  domu pomocy, 
opiekun osoby starszej, asystent 
osoby niepełnosprawnej – wy-
mienia dyrektor.

Zawody te są bardzo poszu-
kiwane na polskim rynku pracy, 
ale także niemieckim, szwedzkim, 
norweskim, gdzie dodatkowo 
należy znać język.

– Niezmiernie potrzebnym 
obecnie zawodem jest opiekun 
medyczny. Otrzymujemy pisma 
ze szpitali i  z  prośbą o  skiero-
wanie do pracy w  tym zawo-
dzie – przyznaje Iwona Mandryk. 
– Opiekun medyczny to nie jest 

salowa, od tego są dziś pracownicy 
firm porządkowych. Aby zostać 
opiekunem medycznym, można 
ukończyć roczną naukę w szkole 
lub kurs kwalifikacyjny, skierowa-
ny do osób, które nie posiadają 
wykształcenia średniego, a mają 
ukończone 18 lat.

Sporo osób wraz z  tym kur-
sem planuje zrobić kurs języka 
niemieckiego, by zatrudnić się 
u naszych sąsiadów, ale też pra-
cują w wielu miejscach w Polsce. 
Niektórzy kończą go, by nabyć 

umiejętności fachowej opieki nad 
potrzebującą osobą z rodziny. To 
szkoła dla dorosłych, więc nie ma 
granic wiekowych na kształce-
nie medyczne. Niedawno szkołę 
w zawodzie opiekun osoby nie-
pełnosprawnej ukończył 84-leni 
pan, który uczył się fachowo opie-
kować swoją żoną. Rekrutacja do 
Zachodniopomorskiego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Szczecinie już trwa. 
Szkoła posiada swój internat ze 
stołówką oraz terenem rekreacyj-
nym z wielofunkcyjnym boiskiem 
i siłownią. Od 1 września br. pla-
cówka będzie prowadziła zajęcia 
stacjonarne w trybie dziennym, 
zaoczne w trybie weekendowym 
oraz kursowe. ©℗
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