
W Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka funkcjonuje również Medyczna Szkoła 

Policealna w Łańcucie, która swoją ofertę kieruje do absolwentów szkół średnich. 
 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ŁAŃCUCIE 

 

37- 100 Łańcut 

ul. Grunwaldzka  11 

tel./ fax (17) 225- 29- 84 

tel./fax (17) 225 36 74 

e- mail: medyk-lancut@wp.pl 

2lolancut@wp.pl 

www.msp-lancut.cba.pl 

                                                    

 

 

 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie jest szkolą o długoletniej tradycji 

kształcenia w zawodach medycznych. Przygotowuje profesjonalną kadrę do pracy 

w placówkach ochrony zdrowia ,opieki społecznej, prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej w sektorze medyczno-społecznym i usługowym. Jesteśmy szkołą promującą 

zdrowie. W sposób elastyczny i otwarty podchodzimy do potrzeb naszych słuchaczy, 

przygotowujemy ofertę edukacyjną dostosowaną do oczekiwań rynku pracy. Nasi 

absolwenci cieszą się dużym uznaniem u pracodawców i z powodzeniem realizują swoje 

zadania zawodowe w kraju i za granicą. 

Oferujemy naukę w roku szkolnym 2020/2021 w następujących zawodach: 
 

 TECHNIK MASAŻYSTA 

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

 TECHNIK  STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 

 OPIEKUN MEDYCZNY 

 TECHNIK  USŁUG KOSMETYCZNYCH 

 TECHNIK  ORTOPEDA 

 TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 

 OPIEKUNKA DZIECIĘCA 

 ASYSTENT  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę: 

 jest bezpłatna 

 nie wymaga matury 

 wystawia zaświadczenia do ZUS 

 organizuje atrakcyjne praktyki zawodowe 

 przygotowuje do egzaminów zawodowych 

 oferuje kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym 

 posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, bogaty księgozbiór.  

http://www.msp-lancut.cba.pl/


TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – nauka trwa 

2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym 

(nauka 3 - 4 dni w tygodniu) 

Przygotowujemy do: 

 świadczenia usług w zakresie terapii 

zajęciowej, 

 planowania indywidualnej i grupowej 

terapii zajęciowej, 

 prowadzenia terapii zajęciowej różnymi 

metodami. 

Absolwenci mogą pracować w: 

Klinikach, szpitalach, sanatoriach, szkołach specjalnych, domach pomocy społecznej, klubach 

seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej. 

 

TECHNIK ORTOPEDA – nauka trwa 2 lata 

w systemie dziennym lub stacjonarnym 

(nauka 3 - 4 dni w tygodniu) 

Przygotowujemy do: 

 projektowania, wykonywania oraz 

dobierania ortez i protez, 

 wykonywania i dobierania przedmiotów 

ortopedycznych oraz środków 

pomocniczych, 

 wykonywania obuwia ortopedycznego, 

eksploatowania przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych. 

 

 

Absolwenci mogą pracować w: 

Przyklinicznych, przyszpitalnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych 

i sprzętu rehabilitacyjnego, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, punktach dystrybucji 

przedmiotów ortopedycznych (sklepy medyczne), oddziałach szpitalnych i przychodniach. 

  



TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ 

OSÓB I MIENIA – nauka trwa 2 lata 
w systemie zaocznym 

Przygotowujemy do: 

 świadczenia usług z zakresu ochrony osób 

i mienia, 

 konwojowania, 

 samoobrony i technik interwencyjnych, 

 zabezpieczenia imprez masowych, 

 bezpiecznego posługiwania się bronią palną. 

Absolwenci mogą pracować w: 

Agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej, wszystkich instytucjach gdzie 

jest niezbędna ochrona. 

 

TECHNIK MASAŻYSTA – nauka trwa 

2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym 

(nauka 3 - 4 dni w tygodniu) 

Przygotowujemy do: 

 wykonywania masażu medycznego, 

 wykonywania masażu sportowego, 

 - wykonywania masażu kosmetycznego 

i profilaktycznego. 

Absolwenci mogą pracować w: 

Zespołach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, sanatoriów, gabinetach odnowy 

biologicznej - spa, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. 

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - 

nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym lub na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym 

Przygotowujemy do: 

 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

i upiększających twarzy i ciała, dłoni i stóp 

 wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy 

i ciała, dłoni i stóp. 

Absolwenci mogą pracować w: 

Gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy 

biologicznej, firmach kosmetycznych, mogą 

prowadzić własną działalność. 



OPIEKUNKA DZIECIĘCA - nauka trwa 

2 lata w systemie stacjonarnym lub na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym 

Przygotowujemy do: 

 planowanie pracy opiekuńczej, 

pielęgnacyjnej i wychowawczej do 

4 roku życia dziecka, 

 prowadzenia zabaw i zajęć 

stymulujących rozwój dziecka, 

 zaspokajania potrzeb biologicznych 

i psychospołecznych dziecka, 

 stosowania zabiegów profilaktycznych 

i prostych zabiegów leczniczych. 

Absolwenci mogą pracować w: 

Żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, sanatoriach, dziecięcych oddziałach 

szpitalnych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ - 

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym 

Przygotowujemy do: 

 wykonywania dezynfekcji i sterylizacji 

medycznej, 

 dobierania metody dezynfekcji lub 

sterylizacji 

 wykonywania mycia , dezynfekcji 

i sterylizacji 

 dokumentowania procesu mycia, 

dezynfekcji i sterylizacji medycznej, 

Absolwenci mogą pracować w: 

Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, (przychodnie, gabinety zabiegowe, 

szpitale, bloki operacyjne, centralne sterylizacje), można prowadzić własną działalność 

gospodarczą. 

  



OPIEKUN MEDYCZNY – nauka trwa 

1 rok w systemie zaocznym lub na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym 

Przygotowujemy do: 

 świadczenia usług opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej,  

 planowania, organizowania 

i wykonywania czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych 

u osoby chorej i niesamodzielnej 

 planowania, organizowania 

i wykonywania czynności 

opiekuńczych nad osobą chorą 

i niesamodzielną. 

Absolwenci mogą pracować w: 

Oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy 

społecznej, niepublicznych zespołach  opieki zdrowotnej, w domach pacjentów. 

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

– nauka trwa 1 rok na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym 

Przygotowujemy do: 

 udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej 

w korzystaniu z różnych form kompleksowej 

rehabilitacji, 

 świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej 

w zakresie czynności higienicznych 

i pielęgnacyjnych, 

 pomagania w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, 

 motywowania osób niepełnosprawnych do 

aktywności społecznej i zawodowej. 

Absolwenci mogą pracować w: 

Placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, środowiskowych domach pomocy, fundacjach 

i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, domach 

pacjentów (indywidualna opieka). 

 

SZKOŁA PROWADZI KURSY: 

 medyczne 

 pierwszej pomocy 

 kosmetyczne 

 masażu Serdecznie zapraszamy! 


