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„Zawodowiec” może więcej
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słup-

sku, tak zwany „MEDYK”, mieści się przy ulicy Bał-
tyckiej 29. Jest szkołą publiczną, bezpłatną, z ponad 
65-letnią tradycją, kształcącą w zawodach medyczno
-społecznych, promującą zdrowie i zdrowy styl życia. 
Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa 
Pomorskiego. 

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się od-

powiednie warunki do nauki dla osób chętnych do:
• szybkiego zdobycia dobrego zawodu medycznego 

lub opiekuńczego,
• samodzielnego działania na rynku pracy oraz we 

współczesnym świecie,
• promowania zachowań prozdrowotnych, zdrowego 

stylu życia, traktowania zdrowia jako wartości naj-
wyższej.

Prowadzimy kształcenie w formach szkolnych na 
kierunkach policealnych, w różnych cyklach naucza-

nia: dziennym, stacjonarnym, zaocznym. Potencjalny-

mi kandydatami są osoby pełnoletnie (brak górnej gra-

nicy wiekowej), które mają ukończoną szkołę średnią  
i niekoniecznie muszą posiadać maturę. Nauka w na-

szej szkole to bezpłatny sposób na zdobycie nowego 
zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia oraz 
wsparcie rozwoju własnej kariery zawodowej. Uczenie 
się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współ-
czesnych czasów. Jest odpowiedzią na zmieniający się 
rynek pracy i dostosowaniem do jego potrzeb.

Marzena Osuch

Kompetencje, zaangażowanie, empatia
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU

W dzisiejszych czasach pracodawcy poszukują 
wyspecjalizowanych pracowników, którzy będą znać 
się na swoim fachu. Nauka zawodu to gwarancja reali-
zacji pasji, rozwinięcia umiejętności i zdobycia facho-

wej wiedzy, która będzie poparta praktyką. Posiadanie 
praktycznych umiejętności zawodowych daje również 
większe możliwości dla tych, którzy chcą otworzyć 
działalność na własny rachunek. Nasi absolwenci to 
fachowcy profesjonalnie przygotowani do pracy z pa-

cjentem (klientem), posiadający niezbędną wiedzę teo-

retyczną i umiejętności praktyczne. Przygotowani są 
do udzielania pomocy  i świadczenia usług pielęgna-

cyjno-opiekuńczych w odniesieniu do osób dorosłych 
oraz dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych, 
samotnych i niesamodzielnych. 

Zapewniamy naukę w pracowniach zawodowych 
bardzo dobrze wyposażonych w najnowocześniejszy 
sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych, salę gim-

nastyczną i siłownię, bibliotekę oraz czytelnię. 
W celu podniesienia jakości kształcenia od  

2017 roku w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 uczestniczymy w dwóch projektach. W ramach 
realizacji pierwszego projektu pt.: „Podniesienie jakości 
szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów 
szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”  
w szkole organizowane są różnego rodzaju nieodpłatne 
kursy zawodowe oraz kursy języka obcego, wykracza-

jące poza podstawę programową. Ponadto słuchacze 
szkoły mogą utrwalić zdobyte umiejętności zawodowe 
biorąc udział w płatnych stażach zawodowy w placów-

kach służby zdrowia. 
W ramach drugiego projektu pt.: „Rozwój infra-

struktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych  
w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, mo-

dernizację i zakup wyposażenia” zostały utworzone 
nowe pracownie zawodowe: technika usług kosme-

tycznych, asystentki stomatologicznej, protetyka słu-

chu, technika masażysty dla niedowidzących i słabo-

widzących oraz pracownia do nauki języka obcego. 
Pracownie te zostały wyposażone również w najno-

wocześniejszy sprzęt. Zostały doposażone ponadto  
w specjalistyczny sprzęt istniejące w szkole pracownie 
zawodowe: masażu i fizjoterapii; zabiegów higienicz-

nych; terapii zajęciowej; anatomii oraz pracownia tech-

nika sterylizacji medycznej. W ramach tego projektu 
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prowadzimy także kształcenie ustawiczne dla absol-
wentów naszej szkoły w formie bezpłatnych kursów.

Kształcimy w kierunkach:
• Technik masażysta – 2 lata (także klasa integracyjna 

dla osób niewidomych i słabowidzących),
• Technik usług kosmetycznych – 2 lata,
• Opiekun medyczny – 1,5 roku,
• Opiekunka dziecięca – 2 lata,
• Opiekunka środowiskowa – 1 rok,
• Terapeuta zajęciowy – 2 lata,
• Asystentka stomatologiczna – 1 rok,
• Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok,
• Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 

– 2 lata,
• Opiekun osoby starszej – 2 lata,
• Technik elektroradiolog – 2,5 roku,
• Technik sterylizacji medycznej  

– 1 rok,
• Protetyk słuchu – 2 lata,

Kształcenie w wyżej wymienionych kierunkach 
obejmuje przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne. 
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku, na semestr 
letni i zimowy. Szczegółowe informacje o kierunkach 
kształcenia i naszej szkole dostępne są na stronie:  
https://www.medyk.slupsk.pl.

To nas wyróżnia
Słuchacze naszej szkoły mogą rozwijać swoje za-

interesowania poprzez prężne działania w Kole Wolon-

tariatu. Członkowie tego koła niosą pomoc najbardziej 
potrzebującym biorąc udział w licznych akcjach na te-

renie Słupska. Prowadzone jest również Szkolne Koło 
Honorowych Dawców Krwi i Koło Masażysty, których 
członkowie biorą udział w wielu akcjach na rzecz śro-

dowiska lokalnego. Współpracujemy z placówkami 
ochrony zdrowia m.in.: Wojewódzkim Szpitalem Spe-

cjalistycznym Sp. z o.o. w Słupsku, Zakładem Opieki 
Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Słupsku, Warsztatem Terapii Zaję-

ciowej Polskiego Związku Niewidomych  w Słupsku, 
Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzy-

szenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Słupsku – tam młodzież naszej szkoły odbywa 
zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. Współpraco-

waliśmy także ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wy-

chowawczym w Damnicy, Dziennym Domem Pomocy 
Społecznej w Słupsku oraz II Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Słupsku. Poprzez prace na rzecz śro-

dowiska lokalnego podnosimy jakość kształcenia oraz 
kształtujemy umiejętności społeczne i zachowania em-

patyczne słuchaczy naszej szkoły.

Nasze działania z myślą o potrzebujących
• udział w projekcie „Młodzi dla seniora”, którego ce-

lem jest poprawa jakości życia ludzi starszych; pro-

wadzimy pogadanki, prelekcje, uczymy relaksacji  
i automasażu; 

• organizacja spotkań z młodzieżą szkół ponadgimna-

zjalnych na temat radzenia sobie w sytuacjach stre-

sowych podczas egzaminu maturalnego;
• coroczny udział w Dniu Godności Osoby z Niepeł-

nosprawnością Intelektualną;
• uczestniczenie w spotkaniach z pensjonariuszami 

domów pomocy społecznej na terenie Słupska z oka-

zji różnych świąt (Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Kobiet) i wykonywanie dla nich masaży re-

laksacyjnych;
• cykliczne organizowanie zbiórki krwi pod hasłem 

„Daj cząstkę siebie innym”;
• organizacja mityngu z okazji Dnia Godności Osoby 

Niepełnosprawnej „Wszyscy jesteśmy tacy sami” 
dla osób niepełnosprawnych ze Słupska i powiatu; 

• cykliczna organizacja konferencji tematycznie zwią-

zanych z kształconymi zawodami, które umożli-
wiają podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
wśród słuchaczy, nauczycieli i osób pracujących na 
co dzień z osobami chorymi, niesamodzielnymi, wy-

magającymi pomocy i wsparcia;
• coroczny udział w akcji „Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy” oraz „Góra Grosza”;
• zaangażowanie w szycie maseczek dla placówek 

medycznych, szczególnie na początku pandemii ko-

ronawirusa;
• zaangażowanie w akcję MEN „Razem Na Święta”, 

w ramach której nieśliśmy pomoc potrzebującym 
(kartki z życzeniami i aniołkami świątecznymi do 
wszystkich emerytowanych pracowników; paczka 
z dinozaurami dla małego Julka ze Stowarzyszenia 
Muszkieterów Szpiku; paczki z żywnością, środka-

mi czystości oraz iskierką nadziei na lepsze jutro 
dla potrzebujących; kartki z życzeniami i paczkami 
świątecznymi dla samotnych seniorów z Domu Po-

mocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku).
Do naszej szkoły serdecznie zapraszamy wszyst-

kich, którzy chcą zdobyć dobry i cenny zawód. Słupski 
„Medyk” to tradycja i nowoczesność, kompetentna ka-

dra, kreatywni słuchacze, zaangażowana i empatyczna 
cała społeczność szkolna.

Marzena Osuch
Długoletni pracownik i nauczyciel słupskiego „Medyka”. 

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należący 
do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników 

Służb BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

Obecnie pełni obowiązki dyrektora Wojewódzkiego 
Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku.


