
OPIEKUN MEDYCZNY  

7 września 8 września 

8.00  – 10.15 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 3h s.49 
10.30 – 12.00 podstawy anatomii i fizjologii 2h s.55 
12.15 -14.30 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.1 s.47 //technologie 
informatyczne w zawodzie 3h gr.2 s. 
 
14.45 – 17.00 technologie informatyczne w zawodzie 3h gr.1 s.  //pracownie zabiegów 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.2 s.47 
Spotkanie z opiekunem   
 

8.00 – 10.15 zdrowie publiczne 3h s.49 
10.30 – 12.45 podstawy psychologii i etyki 3h s. 49 
13.00 – 15.15 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 
3h s.49 

21 września  22września 

8.00 – 10.15 podstawy anatomii i fizjologii 3h s.55 
10.30 – 12.00podstawy psychologii i etyki 2h s.55 
12.15 – 13.45 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 2h s.49 
14.00 – 17.00 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 4h s. 47 gr1  

8.00 – 11.00pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 4h s.47 gr.2 
11.30 -  13.00 zdrowie publiczne 2h s.49 
13.15 – 15.00 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 
3h 
 
 

5 października 6 października 

8.00 10.15 podstawy anatomii i fizjologii 3h s.55 
10.30 – 12.00 podstawy psychologii i etyki 2h s.55 
12.15 -14.30 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.1 s.47 //technologie 
informatyczne w zawodzie 3h gr.2 s. 
 
14.45 – 17.00 technologie informatyczne w zawodzie 3h gr.1 s.  //pracownie zabiegów 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.2 s.47 
Spotkanie z opiekunem 
17.05 – 19.20 podstawy przedsiębiorczości 3h 
 
 
 
 
 

8.00 – 11.45 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.2 
12.00 – 13.30 zdrowie publiczne 2h 
13.35 – 17.15pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.1 



19 października 20 października 

8.00 – 10.15 podstawy psychologii i etyki 3h s.55 
10.30 – 12.00 podstawy anatomii i fizjologii 2h s.55 
12.15 – 14.30 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 3h s.55 
Spotkanie z opiekunem 
14.45 – 18.30 pracownia zbiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 5h gr.1 s.47 
 

8.00 – 11.45 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.2 s.47 
12.15 – 16.00 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.1 s.47 
 

9 listopada 10 listopada 

8.00 – 11.45 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 5h  gr.1 s.47 
12.00 – 14.15 zdrowie publiczne 3h 
14.30 – 18.15 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 5h  gr.2 s.47 

8.00 – 11.45 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.1 
12.00 – 13.30 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 
2h s.49 
12.15 – 16.00 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.2 

16 listopada 17 listopada 

8.00 – 10.15 podstawy psychologii i etyki 3h s.55 
10.30 – 12.00 podstawy anatomii i fizjologii 2h s.55 
12.15 – 14.30 zdrowie publiczne 3h s.55  
14.45 – 18.30 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 5h gr.2 s.47 

8.00 – 9.30 zdrowie publiczne 2h s.49 
9.45 – 14.20  zajęcia praktyczne gr. 1i 2 – 5h   
15.00 – 18.00 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 4h gr.1 

23 listopada 24 listopada 

8.00 -  10.15 podstawy anatomii i fizjologii 3h s.55 
10.30 – 13.30 opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 4h s.55 
13.45 – 16.00 zdrowie publiczne 3h s.55 
16.05 – 19.05 podstawy przedsiębiorczości 4h 

8.00 – 11.45  pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.1 
12.00 – 15.45  zajęcia praktyczne gr.1i 2 – 5h 
Spotkanie z opiekunem 
 
 

7 grudnia 8 grudnia 

8.00 – 10.15 podstawy psychologii i etyki 3h s.55 
10.30 – 12.00 podstawy anatomii i fizjologii 2h s.55 
12.15 – 14.30 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.2 s.47 //technologie 
informatyczne w zawodzie 3h gr.1 s. 
 
14.45 – 17.00 technologie informatyczne w zawodzie 3h gr.2 s.  //pracownie zabiegów 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.1 s.47 
Spotkanie z opiekunem 

8.00 – 9.30 zdrowie publiczne 2h 
9.45 – 14.20 zajęcia praktyczne 5h gr.1i 2 
14.30 – 17.30 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 4h gr.2 
 



17.05 – 19.20 podstawy przedsiębiorczości 3h 

21 grudnia 22 grudnia 

8.00 – 10.15 podstawy anatomii i fizjologii 3h s.55 
10.30 – 12.00 podstawy psychologii i etyki 2h s.55 
12.15 -14.30 pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.2 s.47 //technologie 
informatyczne w zawodzie 3h gr.1 s. 
 
14.45 – 17.00 technologie informatyczne w zawodzie 3h gr.1 s.  //pracownie zabiegów 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych 3h gr.2 s.47 
Spotkanie z opiekunem 

8.00 – 11.45 .pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych 5h gr.2 
12.30 – 17.15  zajęcia praktyczne 5h gr. 1i 2 

11 stycznia 12 stycznia 

PRAKTYKA ZAWODOWA PRAKTYKA ZAWODOWA 

  

  

 


