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HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA współpracuje z lekarzem dentystą w działalności 

organizacyjnej, profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjnej w gabinecie 

ogólnostomatologicznym i specjalistycznym oraz samodzielnie prowadzi edukację i promocję 

zdrowia.  

Kształcenie higienistek stomatologicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi jest bezpłatne. 

Kształcenie na kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA trwa dwa lata. 

W Centrum higienistki stomatologiczne kształcimy w trybie wieczorowym. Zajęcia 

organizowane są w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Średnio 22 weekendy w roku.  

W ciągu dwóch lat nauczysz się: 

 propedeutyki stomatologicznej, 

 anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu 
żucia, 

 edukacji i promocji zdrowia w profilaktyce 
stomatologicznej, 

 działalności profilaktyczno-leczniczej 
higienistki stomatologicznej, 

 ergonomicznych technik pracy  
w stomatologii, 

 przygotowywania gabinetu i stanowiska 
pracy lekarza i higienistki do pracy, 

 zasad i technik pracy w gabinecie 
stomatologicznym, 

 rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia  
i życia, 

 posługiwania się językiem migowym oraz 
językiem obcym w stomatologii. 

Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne, także 
pracownicze. 
 

 

Szanse na zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA mogą znaleźć zatrudnienie w: 

 gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

 gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. 

 

W większości powiatów województwa łódzkiego jest stałe zapotrzebowanie na higienistki 

stomatologiczne (informacje na podstawie „Prognozy zapotrzebowania na pracowników  

w zawodach szkolnictwa branżowego” ogłaszanych corocznie przez MEN oraz „Barometru 

zawodów”). 

http://www.cku-lodz.edu.pl/
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Najczęściej wymieniane w ofertach pracy zadania przyszłego pracownika to: 

 prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym dokumentacji medycznej,  

 prowadzenie recepcji gabinetu i kalendarza wizyt, umawianie pacjentów na wizyty,  

 udzielanie informacji na temat dostępnych świadczeń, 

 sterylizacja narzędzi oraz urządzeń, 

 dbanie o higienę, sterylność oraz czystość gabinetu zabiegowego, 

 umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów medycznych: scalingu, piaskowania, 

wybielania zębów. 

W ofertach pracy, pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy następujących kompetencji 

społecznych: 

 

 umiejętności pracy zespołowej,  

 komunikacji z osobami w różnym wieku,  

 wysokiej kultury osobistej. 
 

 

 

Rekrutacja 

Osoby zainteresowane podjęciem nauki informacje dotyczące rekrutacji znajdą na stronie 

internetowej CKU SWŁ w Łodzi (https://cku-lodz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/rekrutacja) 
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Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

 oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana), 

 podpisane na odwrocie 3 zdjęcia legitymacyjne, 

 wypełniony Wniosek o przyjęcie (dostępny https://cku-lodz.edu.pl/oferta-

ksztalcenia/rekrutacja/), 

 zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia nauki na danym kierunku kształcenie zawodowego. 

 zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień 

przesiewowych, książeczka zdrowia. 
 

Dokumenty można składać w sekretariacie Centrum lub skan dokumentów przesłać na adres 

sekretariatu: sekretariat@cku-lodz.edu.pl.  

 

Informacje dodatkowe: 

 Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne. 

 Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym. 

 Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. 

 Słuchacze naszej szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.  

 
Więcej informacji uzyskasz u doradcy zawodowego Centrum, Izabeli Łuchniak,  
tel.: (42) 651 69 93, wew. 14, doradztwo.zawodowe@cku-lodz.edu.pl 
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