
PLAN ZAJĘĆ ZAOCZNA SZKOŁA POLICEALNA – OPIEKUN MEDYCZNY - I SEMESTR 

 

 

 

 

 

 

godz. 24.10 25.10 7.11 8.11 

 

14.11 15.11 21.11 22.11 5.12 

8.00 - 

9.30 
zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

 

zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

opieka nad osobą 

chorą 

i niesamodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą i nie 

-samodzielną 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

język  

niemiecki  

 

9.40 - 

11.10 
zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

opieka nad osobą 

chorą 

i niesamodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą i nie 

-samodzielną 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

język  

niemiecki  

 

11.20 
- 

12.50 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

opieka nad 

osobą chorą 

i nie - 

samodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

 

pierwsza pomoc 

 

język  

niemiecki  

 

działania 

opiekuńcze 

nad osobą 

chorą i nie -

samodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

pierwsza pomoc  

 

13.00 
- 

14.30 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

opieka nad 

osobą chorą 

i nie -

samodzielną 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

język  

niemiecki  

 

opieka nad osobą 

chorą i nie -

samodzielną 

działania 

opiekuńcze 

nad osobą 

chorą i nie -

samodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

opieka nad osobą 

chorą 

i niesamodzielną 

14.40 
- 

16.10 

język  

niemiecki  

 

 zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

język  

niemiecki  

 

opieka nad osobą 

chorą i nie -

samodzielną 

pierwsza 

pomoc 

 

język niemiecki  

 
zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

opieka nad osobą 

chorą 

i niesamodzielną 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz

. 
6.12 13.12 14.12 20.12 21.12 10.01 11.01 17.01 18.01 

8.00 – 

9.30 
zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

język 

niemiecki  

 

zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

opieka nad  

osobą chorą 

i niesamodzielną 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

język 

niemiecki  

 

9.40 – 

11.10 
zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

 język 

niemiecki  

 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

opieka nad  

osobą chorą 

i niesamodzielną 

 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

pierwsza 

pomoc 

 

11.20 

– 

12.50 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

opieka nad  

osobą chorą 

i niesamodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

pierwsza 

pomoc 

 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

opieka nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

 

 
13.00 

– 

14.30 

język  

niemiecki  

 

opieka nad 

 osobą chorą 

i niesamodzielną 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

opieka nad  

osobą chorą 

i niesamodzielną 

język 

niemiecki  

 

zabiegi 

higieniczne, 

opiekuńcze 

i pielęgnacyjne 

zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

działania 

opiekuńcze nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

opieka nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

 

14.40 

– 

16.10 

język 

 niemiecki  

 

opieka nad 

 osobą chorą 

i niesamodzielną 

zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

opieka nad  

osobą chorą 

i niesamodzielną  

język 

niemiecki  

 

język 

niemiecki  

 

 zarys anatomii, 

fizjologii 

i patologii 

opieka nad 

osobą chorą 

i niesamodzielną 

(14.40 – 15.25) 


