
Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 

Kwalifikacje: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej. 

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

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej przygotowany zostaje 
do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej; 

2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej 
w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej 
oraz zasoby instytucji; 

3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz 
udzielanie jej wsparcia emocjonalnego; 

4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym; 

5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu 
wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz 

społecznie. 

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdzie pracę w: 

 domach pomocy społecznej; 

 domach spokojnej starości; 

 ośrodkach opiekuńczo  leczniczych; 

 centrach pomocy rodzinie 

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 Podstawy organizacji domu pomocy społecznej 21 21 - - 42 

2 Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka 25 25 25 19 94 

3 Teoretyczne podstawy opieki - - 30 32 62 

4 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej 21 29 30 34 114 

5 Język angielski w pomocy społecznej 28 - - - 28 

6 Podstawy przedsiębiorczości* - - - 20 20 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 

1 Usługi opiekuńcze 30 30 50 40 150 

2 Aktywizacja osoby podopiecznej 30 30 - - 60 

3 Trening umiejętności społecznych 20 40 - - 60 

4 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej - - 40 30 70 

RAZEM 175 175 175 175 700 

Praktyka zawodowa 8 tygodni = 320 godzin 

* dla osób, które nie miały przedmiotu we wcześniejszym etapie kształcenia 


