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

 

               OPIEKUN  MEDYCZNY symbol  532102     
 MED.03   Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

 
ROZKŁAD ZAJĘĆ – OM - Semestr  II 

   

              14 luty /piątek/ 2020  r.                     15 luty  /sobota/  2020 r. 

PIĄTEK    godz.15:30     OM    Semestr II SOBOTA  godz. 8:00     OM    Semestr II 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 

Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Zdrowie publiczne 
 Zdrowie publiczne 

 Zdrowie publiczne 
 Zdrowie publiczne 

                                          

       

                                       16 luty /niedziela/  2020 r. 

NIEDZIELA  godz. 8:00     OM     Semestr II 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 

                                       

 

                28 luty  /piątek/ 2020  r.                         29 luty /sobota/  2020 r. 

                                

PIĄTEK    godz.15:30     OM    Semestr II SOBOTA  godz. 8:00    OM     Semestr II 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 

ćwiczenia 
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           13 marzec  /piątek/ 2020 r.                          14 marzec /sobota/  2020 r.                         

PIĄTEK    godz.15:30     OM     Semestr II SOBOTA  godz. 8:00     OM   Semestr II 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Elementy I pomocy 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Elementy I pomocy 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Język migowy 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Język migowy 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Zdrowie publiczne 
 Zdrowie publiczne 

 Zdrowie publiczne 
 Zdrowie publiczne 

                                      

                                          15 marzec/niedziela/  2020 r. 

NIEDZIELA  godz. 8:00     OM     Semestr II 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 

 

 

               3 kwiecień  /piątek/ 2020 r.                      4  kwiecień /sobota/  2020 r. 

PIĄTEK   godz.15:30      OM     Semestr II SOBOTA  godz. 8:00     OM     Semestr II 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Język migowy 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Język migowy 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Język migowy 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Język migowy 
Opieka nad osobą chorą  i niesamodzielną Elementy I pomocy 

 Elementy I pomocy 

 Elementy I pomocy 
 Elementy I pomocy 

                                           

5 kwietnia /niedziela/  2020 r. 

NIEDZIELA  godz. 8:00     OM   Semestr II 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 

                                

  24  kwiecień /piątek/ 2020 r.                      25  kwiecień /sobota/ 2020 r. 

PIĄTEK    godz.15:30      OM     Semestr II SOBOTA  godz. 8:00     OM   Semestr II 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Elementy I pomocy 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Język migowy 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Język migowy 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Język migowy 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Zdrowie publiczne 

 Zdrowie publiczne 

 Zdrowie publiczne 

 Zdrowie publiczne 
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                                     26 kwiecień/niedziela/  2020 r. 

NIEDZIELA  godz. 8:00     OM     Semestr II 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 

                                                                            

                         8 maj  piątek/ 2020 r.                    9 maj  /sobota/  2020 r. 

PIĄTEK    godz.15:30       OM    Semestr II SOBOTA  godz. 8:00      OM   Semestr II 
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia                          
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia                         
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia                          
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną Podstawy przedsiębiorczości 

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną   (15) Podstawy przedsiębiorczości 
 Podstawy przedsiębiorczości 

 Podstawy przedsiębiorczości 
 Podstawy przedsiębiorczości 

                

                                                10 maj /niedziela/  2020 r. 

NIEDZIELA  godz. 8:00      OM    Semestr II 
Elementy I pomocy 

Elementy I pomocy 

Elementy I pomocy 

Elementy I pomocy       

Język migowy 

Język migowy 

Język migowy 

Język migowy             

                

             15 maj /piątek/ 2020 r.                        16 maj  /sobota/  2020 r. 

 

PIĄTEK    godz.15:30    OM    Semestr II SOBOTA  godz. 8:00      OM    Semestr II 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Zdrowie publiczne 

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Zdrowie publiczne 

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Zdrowie publiczne 

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Zdrowie publiczne 

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 

 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 

 

                                      17 maj  /niedziela/  2020 r. 

NIEDZIELA  godz. 8:00      OM    Semestr II 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
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                22 maj  /piątek/ 2020 r.                      23 maj /sobota/  2020 r. 

PIĄTEK    godz.15:30   OM   Semestr 
II 

SOBOTA  godz. 8:00     OM    Semestr II 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Zdrowie publiczne 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Zdrowie publiczne 

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Język migowy 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Język migowy         (15) 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii     Elementy I pomocy 

 Elementy I pomocy 
 Elementy I pomocy 
 Elementy I pomocy      (15) 

                                                        

24  maj /niedziela/  2020 r. 

NIEDZIELA  godz. 8:00      OM     Semestr II 
Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia                          

Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia                         

Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia      (10)                    
Podstawy przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości                                                        (10) 

      

       5 czerwiec  /piątek/ 2020 r.                          6 czerwiec /sobota/  2020 r.                         

PIĄTEK    godz.15:30     OM     Semestr II SOBOTA  godz. 8:00     OM   Semestr II 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Zdrowie publiczne              

Zarys anatomii, fizjologii i patologii Zdrowie publiczne        (20)      
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii    (20) Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną ćwiczenia (35) 
 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 

 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 
 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (35) 

 

 


