
SZKOŁA POLICEALNA ZAOCZNA W BIESZCZADZKIM ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Lecha Wałęsy 

W Ustrzykach Dolnych 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 325907 MS.09 świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – TZ – SEMESTR  IV 

 

  PIĄTEK 07.02.2020 r.,  godz. 15:30                           SOBOTA 08.02.2020 r., godz. 8:00 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

 prowadzenie terapii zajęciowej 

 prowadzenie terapii zajęciowej 

 prowadzenie terapii zajęciowej 

 

 

                                                  NIEDZIELA 09.02.2020  godz. 8:00 

 

komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

 

 

 

  PIĄTEK 14.02.2020 r.,  godz. 15:30                           SOBOTA 15.02.2020 r.,  godz. 8:00 

 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy 

 

 



NIEDZIELA 16.02.2020 r.,  godz. 8:00 

 

 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

 

  PIĄTEK 13.03.2020 r.,   godz. 15:30                           SOBOTA 14.03.2020 r.,   godz. 8:00 

 

język niemiecki zawodowy Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

 komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

 komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

 komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

 komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

 

 

NIEDZIELA 15.03.2020 r., godz. 8:00 

 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PIĄTEK 03.04.2020 r., godz. 15:30                           SOBOTA 04.04.2020 r.,   godz. 8:00 

 

język niemiecki zawodowy komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy 

 

 

NIEDZIELA 05.04.2020 r.,   godz. 8:00 

 

 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

 

 

  PIĄTEK 24.04.2020r., godz. 15:30                           SOBOTA 25.04.2020 r.,  godz. 8:00 

 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEDZIELA 26.04.2020 r.,  godz. 8:00 

 

 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

 

  PIĄTEK 08.05.2020 r.,   godz. 15:30                           SOBOTA 09.05.2020 r., godz. 8:00 

 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

 prowadzenie terapii zajęciowej 

 prowadzenie terapii zajęciowej 

 prowadzenie terapii zajęciowej 

 

NIEDZIELA 10.05.2020 r.,  godz. 8:00 

 

 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

 

 

 

 

 

 

 



 

  PIĄTEK 15.05.2020r.,  godz. 15:30                           SOBOTA 16.05.2020 r.,   godz. 8:00 

 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Język migowy 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Język migowy 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Język migowy 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Język migowy 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

 Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

 Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

 Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

  

 

NIEDZIELA 17.05.2020 r.,   godz. 8:00 

 

 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

prowadzenie terapii zajęciowej 

 

  PIĄTEK 22.05.2020 r.,   godz. 15:30                           SOBOTA 23.05.2020 r.,  godz. 8:00 

 

język niemiecki zawodowy komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy komputerowe wspomaganie działal. w ochr. zdr. 

(15 godz.) 

język niemiecki zawodowy Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

język niemiecki zawodowy Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

 Organizacja i działalność gosp. w ochr. zdr. 

(20 godz.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEDZIELA 24.05.2020 r.,  godz. 8:00 

 

 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 

planowanie i organizowanie terapii zajęciowej (30 godz.) 

 

 

  PIĄTEK 05.06.2020 r.,   godz. 15:30                           SOBOTA 06.06.2020 r.,   godz. 8:00 

  

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej 

język niemiecki zawodowy prowadzenie terapii zajęciowej (60 godz.) 

język niemiecki zawodowy (30 godz.) Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy 

 Język migowy (20 godz.) 

 

 


