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Wybór szkoły kształcącej w zawodzie 
technik sterylizacji medycznej.

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej zakończyło w tym 

roku sukcesem działania na rzecz wprowadzenia nowego zawodu medycznego technika sterylizacji 

medycznej,  który  należy  do  grupy  zawodów  z  obszaru  medyczno-społecznego  zapisanego  w 

Rozporządzaniu MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w 

zawodach1. 

Staraniem naszego stowarzyszenia było zwrócenie uwagi na konieczność ciągłego szkolenia 

personelu w dziedzinie dezynfekcji i sterylizacji medycznej, tak by wykonywane procesy, działania 

i  czynności  dekontaminacyjne  były  na  wysokim  poziomie,  a  zatrudniony  personel   miał  jak 

najwyższe kwalifikacje. Działania nasze mają związek z rozwojem technologii medycznych,  które 

wykorzystują złożony sprzęt i wyroby medyczne podczas wykonywania procedur medycznych przy 

udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych.   Sprzęt  ten  i  wyroby  medyczne  niejednokrotnie  mają 

zróżnicowaną budowę i skład wymagający wszechstronnej wiedzy i specjalistycznych umiejętności 

od  pracowników  zajmujących  się  profesjonalnie  dekontaminacją  medyczną.  Tylko  pracownik 

świadomy,  wyedukowany  ma  podstawy  i  uprawnienia  do  tego,  by  samodzielnie  wykonywać 

procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej. 

Powstał nowy zawód medyczny, w którym podbudowę kształcenia stanowi szkoła średnia, a 

jej  ukończenie   pozwala  na  podjęcie  kształcenia  w zawodzie  technik  sterylizacji  medycznej  w 

szkole  policealnej,  rocznej.  Otrzymanie  świadectwa  ukończenia  szkoły  nie  jest  przepustką  do 

zdobycia  zawodu.  Tylko  pozytwne  zdanie  egzaminu  państwowego i  uzyskanie  świadectwa  z 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozwala na samodzielne wykonywania zadań zawodowych. 

Umieszczenie zawodu w obszarze medyczno-społecznym uwzględnia Polską Klasyfikację 

Działalności, dzięki czemu zawód wpisuje się do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 

rynku pracy2. Obszar medyczno-społecznym oznaczony jest duża literą Z i wpisuje się w grupę 

dużą oznaczoną symbolem cyfrowym 32: średni personel do spraw zdrowia i grupę średnią 321: 

technicy medyczni i farmaceutyczni;  pełny numer zawodu to: 321104. Zawód ten jest zawodem 

jednokwalifikacyjnym, gdzie kwalifikację zawodową Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji 

medycznej  oznacza  się  symbolem  K13.  Wyodrębnienie  kwalifikacji  w  ramach  poszczególnych 

1 http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1325%3Arozporzdzenie-ministra-edukacji-
narodowej-z-dnia-7-lutego-2012-r-w-sprawie-podstawy-programowej-ksztacenia-w-zawodach&catid=26%3Aakty-
prawne-obowizujce&Itemid=49

2Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i 
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (publikacja: Dz. U. z 2010 r. nr 82, poz. 537

3Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 



zawodów wpisanych  do klasyfikacji  zawodów szkolnictwa  zawodowego  wpływa na  mobilność 

edukacyjną i zawodową absolwentów. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia 

w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania 

na zmieniającym się rynku pracy. To dostosowanie się do zmieniającego rynku pracy i zanikanie 

starych  oraz  pojawianie  się  nowych  zawodów  jest  odpowiedzią  na   działania  Parlamentu 

Europejskiego,  który  promuje  europejską  współpracę  w  dziedzinie  kształcenia  i  szkolenia 

zawodowego w ramach strategii "Europa 2020"4.

Nasuwają się pytania:

Jaką szkołę wybrać? 

Czy ukończenie każdej szkoły reklamującej kształcenie w nowym zawodzie medycznym

pozwoli na uzyskanie  uprawnień do używania tytułu technika sterylizacji medycznej? 

Internet jako wszechstronne i nowoczesne medium informacyjne zalewa nas propozycjami 

szkół w zakresie kształcenia w zawodzie technika sterylizacji medycznej. 

Co należy sprawdzić, aby  świadectwa, które otrzymamy nie były tylko świstkiem papieru?

Szkoła powinna być:  publiczna ( zgodę na kształcenie wydaje organ założycielski, ale otwarcie 

kierunku  wymaga  procedury,  która  trwa  czasem  kilka  miesięcy)  lub  niepubliczna  o 

uprawnieniach  szkoły  publicznej,  którą  obowiązują  podobnie  jak  szkołę  publiczną  uzyskanie 

zgody:  kuratorium oświaty oraz pozytywnej  opinii  Ministerstwa Zdrowia w zakresie  programu, 

wykładowców,  przedstawienia  bazy  itd5.  .  Zatem  wszystko,  co  jest  zapisane  w  podstawie 

programowej  kształcenia  szkoła  powinna  posiadać  (pracownia,  wyposażenie).  Co  potencjalny 

uczeń może zrobić? Sprawdzić zapis w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik 

sterylizacji medycznej6 .

Kształcenie w takiej szkole powinno być zgodne ze szkolnymi planami nauczania7. Można 

sprawdzić  przykładowe  szkolne  plany  nauczania  przedmiotowe  i  modułowe  zamieszczone  na 

stronie KOWEZIU i porównać z programem obowiązującym w szkole8. Jednocześnie sprawdzić 

czy  ten  program  kształcenia  w  zawodzie,  który  szkoła  ma  pozwala  na  osiągnięcie  efektów 

kształcenia  w  zawodzie  zarówno  w  kwestii  dotyczącej  kwalifikacji  zawodowej,  z  której  jest 

egzamin  państwowy  jak  i  efektów  kształcenia  wspólnych  dla  zawodów  z  obszaru  medyczno-

społecznego.  Dzięki  tabelom  zamieszczonym  w programach  kształcenia  na  stronie  KOWEZIU 

można  analizując  uszczegółowione  efekty  kształcenia  i  program  nauczania  oraz  tematy  zajęć 

zawodowego 
4 http://europa.eu/pol/educ/index_pl.htm; zob. teżhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0082+0+DOC+XML+V0//PL#title1
5Szkoła publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej otrzymuje dotację z budżetu państwa (nie zawsze 
od razu, czasami od następnego semestru)
6 http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=321104
7 http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=plany_nauczania/przykladowe
8http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/TSM_321004_program_P_2012-06-
30_JK.pdf;http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/TSM_321004_program_M_2012-06-30_JK.pdf



wywnioskować czy szkoła przygotuje mnie do egzaminu państwowego? 

Szkoła prywatna może otworzyć każdy kierunek, ale potencjalny uczeń musi sprawdzić:

1. Czy jest zgoda kuratorium oświaty na otwarcie tego konkretnego kierunku w tej szkole, w 

tej miejscowości?

2. Czy  jest  pozytywna  opinia  Ministerstwa  Zdrowia  dotycząca  wniosku  na  kształcenie  w 

zawodzie?

3. Czy proponowani wykładowcy są zgłoszeni do prowadzenia zajęć w konkretnej szkole, a 

nie w 50 szkołach w całym kraju- co jest rzeczą niemożliwą do realizacji?

4. Czy egzamin został zgłoszony do okręgowej komisji egzaminacyjnej?

5. Czy  po  ukończeniu  szkoły  zdajesz  egzamin  państwowy  przed  właściwą  komisją 

egzaminacyjną?

W przeciwnym wypadku tracisz czas, pieniądze i zaufanie !

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej poleca szkoły, które 

spełniają powyższe wymagania,  a zajęcia z kwalifikacji zawodowej prowadzić będą członkowie 

stowarzyszenia z kilkuletnim stażemn zawodowym w dziale dekontaminacji medycznej posiadający 

szereg  kursów i  szkoleń  specjalistycznych.  To  oni   najlepiej  przygotują  słuchaczy w  szkołach 

policealnych kształcących w zawodzie technik sterylizacji medycznej do egzaminu z kwalifikacji 

zawodowej , ponieważ są praktykami. 

Informacje z ostatniej chwili

Centralna  Komisja  Egzaminacyjna  poinformowała  o  terminach  egzaminów  w  roku  2013  cyt.:  
"...TERMINY  EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO  KWALIFIKACJE  ZAWODOWEdla  absolwentów 
wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w 
kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół
prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
od 18 do 21 czerwca 2013 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół
policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5
rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2013 r.)
INFORMACJA  NA  TEMAT  EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO  KWALIFIKACJEW  ZAWODZIE  W 
2013  R.  (dla  osób  rozpoczynających  w  roku  szkolnym  2012/2013  kształcenie  według  nowej  Podstawy 
programowej kształcenia w zawodach)
Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262),  
termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej  i  ogłasza go na stronie  internetowej  komisji  okręgowej  nie  później  niż  na 5 miesięcy przed 
terminem egzaminu zawodowego.
 Artur Gałęski
p.o. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej9 ".

opracowała: Danuta Broncel-Czekaj

9 http://www.cke.edu.pl/images/stories/000000000000000000_matura_2012/harmonogram_egzaminow_2013.pdf


