
OPIEKUN MEDYCZNY, sem. I 
*Podstawy przedsiębiorczości są obowiązkowe tylko dla osób które nie realizowały tego przedmiotu w szkole średniej.  

03.09, ul. Rzeźnicza 4 04.09, ul. Rzeźnicza 4 05.09,  Pracownia medyczna 

Podstawy przedsiębiorczości 
17:15 –  18:00 (1 godz.) 
Ul. Rzeźnicza 4, s. 111 

 

Ul. Rzeźnicza 4, s. 111 
Podstawy opieki nad osobą chorą i 

niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 
8:30 – 10:00  (2 godz.) 

Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 
chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

 

Ul. Cystersów 11.  
Organizowanie i wykonywanie czynności 

opiekuńczych dla osoby chorej i 
niesamodzielnej  

8:00 – 8:45 (1 godz.)  
Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej  
8:50 – 13:30 (6 godz.)  

Aktywizacja z elementami gimnastyki 
osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 
 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr T. Minor 
Ul. Rzeźnicza 4, s. 111 

 
 

10.09 11.09, ul. Rzeźnicza 4 12.09,  
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
Ul. Rzeźnicza, s. 5, parter 

 

Ul. Rzeźnicza 4, s. 111 
Podstawy opieki nad osobą chorą i 

niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 
8:30 – 10:00  (2 godz.) 

Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 
chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

Ul. Cystersów 11.  
Organizowanie i wykonywanie czynności 

opiekuńczych dla osoby chorej i 
niesamodzielnej  

8:00 – 8:45 (1 godz.)  
Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej  
8:50 – 13:30 (6 godz.)  

Aktywizacja z elementami gimnastyki 
osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
Ul. Rzeźnicza, s. 217 

 

17.09 18.09 19.09 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
Ul. Rzeźnicza, s. 5, parter 

 
 

Ul. Rzeźnicza 4, s. 307, p. IV 
Podstawy opieki nad osobą chorą i 

niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 
8:30 – 10:00  (2 godz.) 

Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 
chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  

Mgr Teresa Minor 
 

Ul. Cystersów 11.  
Organizowanie i wykonywanie czynności 

opiekuńczych dla osoby chorej i 
niesamodzielnej  

8:00 – 8:45 (1 godz.)  
Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej  
8:50 – 13:30 (6 godz.)  

Aktywizacja z elementami gimnastyki 
osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
Ul. Rzeźnicza, s. 1. parter 

 
 

 
24.09 25.09 26.09 

Podstawy przedsiębiorczości 
17:15 –  18:00 (1 godz.) 

Ul. Rzeźnicza, s. 5, parter 
 
 

Ul. Rzeźnicza 4, s. 111 
Podstawy opieki nad osobą chorą i 

niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 
8:30 – 10:00  (2 godz.) 

Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 
chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

Ul. Cystersów 11.  
Organizowanie i wykonywanie czynności 

opiekuńczych dla osoby chorej i 
niesamodzielnej  

8:00 – 8:45 (1 godz.)  
Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej  
8:50 – 13:30 (6 godz.)  

Aktywizacja z elementami gimnastyki 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
Ul. Rzeźnicza, s. 1. parter 



 
 
 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  

 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

 
08.10 09.10 10.10 

Podstawy przedsiębiorczości 
17:15 –  18:00 (1 godz.) 

 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr T. Minor 
 

15.10 16.10 17.10 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  

                                Mgr Teresa Minor 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
 

 

22.10 23.10 24.10 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
Podstawy opieki nad osobą chorą i 

niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 
8:30 – 10:00  (2 godz.) 

Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 
chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr T. Minor 
 

 

29.10 30.10 31.10 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

 
Mgr M. Nowak 

 



11:45 – 13;15 (2 godz.)  
Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 
niesamodzielnej 

13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

13:45 – 16:00 (3 godz.)  
 

05.11 06.11 07.11 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  

                           Mgr Teresa Minor 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
 

12.11 13.11 14.11 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr T. Minor 
 

19.11 20.11 21.11 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  

Mgr Teresa Minor 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr T. Minor 
 

26.11 27.11 28.11 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr T. Minor 
 



pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 
niesamodzielnej 

13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

03.12 04.12 05.12 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
 

10.12 11.12 12.12 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
 

07.01 08.01 09.01 
Podstawy przedsiębiorczości 

17:15 –  18:00 (1 godz.) 
 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 
13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr T. Minor 
 

14.01 15.01 16.01 

Podstawy przedsiębiorczości 
17:15 –  18:00 (1 godz.) 

Podstawy opieki nad osobą chorą i 
niesamodzielna oraz podstawy opieki medycznej 

8:30 – 10:00  (2 godz.) 
Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby 

chorej i niesamodzielnej 
10:05 – 11:35  (2 godz.)  

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 
medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną 
11:45 – 13;15 (2 godz.)  

Planowanie czynności higienicznych i 
pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej 

Organizowanie i wykonywanie czynności 
opiekuńczych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  
8:00 – 8:45 (1 godz.)  

Wykonywanie wybranych czynności z 
zakresu opieki medycznej  

8:50 – 13:30 (6 godz.)  
Aktywizacja z elementami gimnastyki 

osiowo- symetrycznej  
13:45 – 16:00 (3 godz.)  

 

BHP i pierwsza pomoc 
18;00  – 18:45 (1 godz.) 

Mgr M. Nowak 
EGZAMIN 



13:20 – 14:05 (1 godz. )  
mgr Ewelina Foryciarz 

 

 
 


