
Jeśli chodzi o treści kształcenia, 
liczba godzin dydaktycznych, która 
jest ustawowo przypisana dla tego 
typu placówek, jest dużo większa niż 
w przypadku np. kształcenia wyższe-
go. Sam jestem nauczycielem akade-
mickim więc mam porównanie, co 
do kwestii liczby zajęć. Innymi sło-
wy, szkoła taka jak nasza, ewidentnie 
i specjalistycznie kształci w zakresie 
konkretnych umiejętności. Te dwa 
lata spędzone u nas, to wystarcza-
jący czas, żeby nauczyć odpowied-
nich umiejętności, do wykonywania 
określonego zawodu. Szkoła oparta 
jest również o szeroki program kształ-
cenia praktycznego poza placów-
ką. Chodzi więc o zajęcia nie tylko 
z nauczycielem, ale również o pra-
cę z realnym pacjentem, klientem, 
która odbywa się w ramach praktyk 
zawodowych, których jest bardzo 
dużo. Kolejny bardzo istotny element, 
to mało liczne grupy zajęciowe. To 
pozwala na niezmiernie duże zaan-
gażowanie i możliwość tworzenia 
rozszerzonych informacji zwrotnych 
na linii nauczyciel – uczeń.

Zdecydowałem się na wybranie tej 
placówki z uwagi na kierunek technik 
masażysta. Nie żałuję, że tutaj przy-
szedłem, to był dobry wybór. Panuje 
tutaj przyjazna atmosfera, otrzymuje-
my rzetelną wiedzę. Dużo mamy za-
jęć praktycznych, co moim zdaniem 
jest największym plusem szkoły.
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	 Zastanawiasz	się	nad	wy-
borem	szkoły	policealnej,	ale	
nie	wiesz,	w	jakim	kierunku	
iść	dalej?	Zastanawiasz	się,	
która	 szkoła	 będzie	 najlep-
sza?	A	może	jesteś	rodzicem	
i	widzisz,	 że	 twoje	 dziecko	
jest	 zupełnie	 pogubione.	
Centrum	 Kształcenia	 Za-
wodowego	 i	 Ustawicznego	
Województwa	 Śląskiego	 w	
Raciborzu,	w	skład	którego	
wchodzi	 Medyczna	 Szkoła	
Policealna	 Województwa	
Śląskiego	 nr	 1	 oraz	 Szkoła	
Policealna	zaprasza	do	sko-
rzystania	z	oferty	edukacyj-

nej.	 Placówka	mieści	 się	w	
dwóch	lokalizacjach,	w	Ra-
ciborzu	i	Rybniku.
 Raciborski „Medyk” to no-
woczesna szkoła, w której 
zdobędziesz atrakcyjny zawód 
dostosowany do dynamicznie 
zmieniającego się rynku pracy. 
Na bogatą ofertę składa się aż 
dziesięć kierunków kształce-
nia. Są to: technik masażysta, 
technik usług kosmetycznych, 
technik sterylizacji medycz-
nej, technik farmaceutyczny, 

terapia zajęciowa, higienist-
ka stomatologiczna, opiekun 
w domu pomocy społecznej, 
asystent osoby niepełno-
sprawnej, opiekun medycz-
ny oraz opiekunka dziecięca. 
Szczegółowe opisy wszyst-
kich kierunków znajdują się na 
www.medykraciborz.com.pl.
 Placówka wychodzi również 
naprzeciw oczekiwaniom dy-
namicznie rozwijającego się 
rynku pracy. Słuchacze mają 
możliwość uzyskania dwóch 

kwalifikacji jednocześnie. A 
co ważne, są doskonale przy-
gotowani do podjęcia pra-
cy w salonie kosmetycznym 
oraz otwarcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej w 
zakresie kosmetyki. Szkoła or-
ganizuje kształcenie zarówno 
w systemie dziennym, wieczo-
rowym i zaocznym.
 Szkoła dla wszystkich swo-
ich słuchaczy oferuje również 
cztery całkowicie bezpłatne 
kursy, takie jak: doradca ży-
wieniowy (80 godzin), opie-
ka nad dzieckiem zdrowym i 
chorym (120 godzin), wizaż i 
stylizacja (40 godzin), aktywi-
zacja seniora (70 godzin) oraz 
nowość – rejestracja medyczna 
(80 godzin).
	 Uwaga!	Od	roku	raciborski	
„Medyk”	zaprasza	również	do	
swojej	szkoły	w	drugiej	lokali-
zacji	w	Rybniku,	mieszczącej	
się	przy	ul.	Łącznej	12a.
 Nieważne ile masz lat, je-
śli poszukujesz pomysłu na 
siebie, zapisz się. W szkole 
spotkasz przyjaźnie nasta-
wionych, wykwalifikowanych 

nauczycieli, którzy indywi-
dualnie pokierują twoją edu-
kacją. Jeśli nie chcesz tracić 
czasu na przyswajanie zbędnej 
teorii, to właśnie to miejsce jest 
dla ciebie. W nowoczesnych 
pracowniach zdobędziesz 
potrzebne umiejętności prak-
tyczne. I, co warto podkreślić, 
całkowicie bezpłatnie. Pracu-
jesz, studiujesz, jesteś żoną, 
mamą, ojcem, tatą? Nic nie 
szkodzi. Pogodzisz wszystkie 
aktywności. (mad)

Zajęcia na kierunku technik 
usług kosmetycznych. 
Uczennica wykonuje zabieg 
fal radiowych.


