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Absolwent w zawodzie opiekunka dziecięca będzie przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej 

i edukacyjnej; 

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój 

psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.



OPIEKUNKA DZIECIĘCA 

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad 

małymi dziećmi w wieku od 0 do 4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest 

przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie 

jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane 

z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, 

przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. 

Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie 

leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów 

rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. 
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Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka 

właściwy dla jego wieku oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym 

powietrzu. Jest to zajęcie dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi 

dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim 

odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie 

pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz 

cierpliwości. Ważna jest też umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu 

z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez 

dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy 

organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga. 
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Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, klubach malucha, 

szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się 

opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). 

Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, 

wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki 

nad dziećmi.

Mogą także zostać zatrudniona przez gminę w charakterze dziennego 

opiekuna. 
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W toku nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. :

• anatomia i fizjologia dziecka

• zarys psychologii, pedagogiki i 

socjologii

• pielęgnowanie dziecka

• wychowanie dziecka

• literatura dziecięca

• pracownia pielęgnowania 

dziecka

• pracownia wychowania 

muzycznego

• pracownia artystyczna

• praktyki zawodowe realizowane 

u pracodawców.
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Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia 

szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie – dyplomu z tytułem: Opiekunka dziecięca.

Kształcenie odbywa się w systemie młodzieżowym, pięć dni w tygodni.  






