
Opiekun osoby starszej 341202 

Kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. 

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry, zajęcia w systemie zaocznym. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej przygotowany zostaje do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających 

z rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 

2) 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; 

3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji 

życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej; 

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej 

w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby 

starszej w środowisku lokalnym. 

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdzie pracę w: 

 domach pomocy społecznej; 

 domach spokojnej starości; 

 ośrodkach opiekuńczo – leczniczych; 

 świadcząc usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania 

Wymagane dokumenty:  

 podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie) 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) 

 2 zdjęcia 

 zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki) 

Lp. Przedmioty nauczania 

Semestr 

RAZEM 
I II III IV 

Liczba godzin w 

semestrze 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1 Organizacja opieki nad osobą starszą 34 35 33 - 102 

2 Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą 30 30 24 25 109 

3 Metodyka pracy opiekuńczej 41 41 - - 82 

4 Język migowy - - 20 - 20 

5 Język obcy w pomocy społecznej - - 10 17 27 

6 Podstawy przedsiębiorczości* - - 20 - 20 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 

1 Opieka i wsparcie osoby starszej 45 47 45 40 177 

2 Aktywizacja społeczna 25 22 23 25 95 

3 Metodyka pracy opiekuńczej - - - 68 68 

RAZEM 175 175 175 175 537 

Praktyka zawodowa 8 tygodni = 320 godzin 
* dla osób, które nie miały przedmiotu we wcześniejszym etapie kształcenia 


