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Kierunek: OPIEKUNKA DZIECIĘCA 

Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) 

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej 

Podbudowa: ukończona szkoła średnia 

Nr programu:  325905 

 

 

Opiekunka dziecięca  pełni funkcje 

wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje 

zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych 

dzieci (w wieku od 0 do 4 lat), dba o 

prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci. 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu: 

1. Dobra ogólna sprawność fizyczna oraz 
sprawność manualna (szczególnie palców) 

2. Dobry słuch i wzrok (dopuszczalna są wady 
wzroku skorygowane szkłami optycznymi 
lub soczewkami kontaktowymi oraz wady 
słuchu korygowane aparatami słuchowymi) 

3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych (np. 
znaczne skrzywienia kręgosłupa, 
płaskostopie, niedające się wyrównać wady 
serca, niewydolność układu oddechowego 
uniemożliwiająca pracę w ruchu, 
nosicielstwo chorób zakaźnych  
i pasożytniczych, zaburzenia psychiczne, 
zaburzenia równowagi, epilepsja, nałogi, 
wada wymowy) 

4. Estetyczny wygląd (brak zniekształceń 
twarzy, sylwetka nie rażąco szczupła, ale 
też nie otyła)   

 

Zadania i czynności zawodowe: 

 diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju  
     psychomotorycznego małego dziecka  
     w zakresie wszystkich sfer rozwojowych; 
 organizowanie najkorzystniejszych  
     warunków wszechstronnego  
     i harmonijnego rozwoju dziecka; 
 planowanie i organizowanie wszystkich  
     typów zabaw; 
 planowanie i wykonywanie czynności  
     pielęgnacyjnych u dzieci; 
 kształtowanie u dzieci pozytywnych  
     przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie  

     osobowości dziecka; 
 zapobieganie chorobom zakaźnym  
     i udzielanie pierwszej pomocy; 

   rozróżniania czynników  

     chorobotwórczych, klasyfikowania  

     i charakteryzowania chorób  

     dziecięcych; 
  wykonywanie innych zadań, związanych  
     z podanymi wyżej 

  współpracy z zespołem terapeutycznym  
     przy pielęgnacji chorego dziecka; 
  dbania o bezpieczeństwo dzieci; 
  rozpoznawania symptomów zespołu  
     dziecka krzywdzonego; 
  udzielania pierwszej pomocy; 
  podejmowania działań profilaktycznych 
 
 

Możliwości zatrudnienia: 

1. Placówki opiekuńczo--wychowawcze 
(żłobki, domy małego dziecka, pogotowia 
opiekuńcze, oddziały szpitalne, sanatoria, 
hospicja, zakłady opiekuńcze, przedszkola) 

2. Duże placówki handlowe, które oferują 
rodzicom opiekę nad dziećmi podczas 
dokonywania zakupów 

3. Duże  hotele i pensjonaty oraz domy 
wczasowe  

4. Środowisko  domowe dziecka jako pomoc 
rodzicom, którzy z różnych powodów 
muszą pozostawić swoje dzieci pod 
profesjonalną opieką 

5. Hospicja 
6. W charakterze Au-pair ("baby sitter")  

w agencjach opieki nad dziećmi na terenie 
Europy 

 


