
Zjazd w całości w formie zdalnej prowadzony przez platformę CLASSROOM oraz e-dziennik LIBRUS. 

Pomoc techniczna: igorwasiewiczpawlaczyk@gmail.com 

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – każdy wtorek 17.00 – 18.30 p. Walkowiak Aleksandra – odwołane. Proszę śledzić informacje na stronie Policealne i Medyczne Studium Zawodowe - Aktualności 
 

 

 

 

GODZINY 

I sem. Opiekun medyczny I sem. Opiekunka dziecięca III sem. Opiekunka dziecięca I sem. Terapeuta zajęciowy III sem. Terapeuta zajęciowy II sem. Technik masażysta 
I i III sem. Technik 
farmaceutyczny 
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0 15.35–16.20 Pracownia zabiegów… (B. B.) --- J. migowy (A. L.) Podstawy terapii zajęciowej (M. A.) J. migowy (A. L.) --- 

Plan wysłany na grupowego 
maila 

16.30-17.15 Pracownia zabiegów… --- J. migowy Podstawy terapii zajęciowej J. migowy --- 

17.15-18.00 Pracownia zabiegów… --- J. migowy Podstawy terapii zajęciowej J. migowy --- 

18.10-18.55 Pracownia zabiegów… --- J. migowy 
Podstawy teoretyczne diagnostyki  

w terapii zajęciowej (M. A.) 
J. migowy --- 

18.55-19.40 Pracownia zabiegów… --- J. migowy Podstawy teoretyczne diagnostyki J. migowy --- 

19.45-20.30 Pracownia zabiegów… --- J. migowy Podstawy teoretyczne diagnostyki J. migowy --- 

 
 

I sem. Opiekun medyczny I sem. Opiekunka dziecięca III sem. Opiekunka dziecięca I sem. Terapeuta zajęciowy III sem. Terapeuta zajęciowy II sem. Technik masażysta 
I i III sem. Technik 
farmaceutyczny 
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8.30-9.15 

Pracownia zabiegów 
pielęgnacyjnych i czynności 

opiekuńczych (B. B.) 

Podstawy psychologii, etyki  
i komunikacji interpersonalnej  

(M. A.) ostatnie zajęcia 
--- 

Metody i techniki terapii zajęciowej 
(J. W.) 

--- Pracownia masażu (J. P.) 

Plan wysłany na grupowego 
maila 

9.15-10.00 Pracownia zabiegów… Podstawy psychologii, etyki --- Metody i techniki terapii zajęciowej --- Pracownia masażu 

10.10-10.55 Pracownia zabiegów… Podstawy psychologii, etyki --- Metody i techniki terapii zajęciowej Komunikacja alternatywna (K.M.) Pracownia masażu 

10.55-11.40 Pracownia zabiegów… Podstawy psychologii, etyki --- Metody i techniki terapii zajęciowej Komunikacja alternatywna Pracownia masażu 

11.50-12.35 Pracownia zabiegów… Podstawy psychologii, etyki --- --- Komunikacja alternatywna Pracownia masażu 

12.35-13.20 Pracownia zabiegów… Podstawy psychologii, etyki --- --- Komunikacja alternatywna Pracownia masażu 

13.30-14.15 
Pracownia umiejętności 

zawodowych (B. B.) 
--- --- --- Planowanie i organizowanie (E. Ł.) Anatomia i fizjologia (A. D.) 

14.15-15.00 Pracownia umiejętności zaw…. --- --- --- Planowanie i organizowanie Anatomia i fizjologia 

15.10-15.55 Pracownia umiejętności zaw…. --- --- --- Planowanie i organizowanie Anatomia i fizjologia 

15.55-16.40 Pracownia umiejętności zaw…. --- --- --- Planowanie i organizowanie Anatomia i fizjologia 

16:50-17:35 Pracownia umiejętności zaw…. --- --- --- --- Komunikacja interpersonalna (K. M.) 

17:35-18:20 Pracownia umiejętności zaw…. --- --- --- --- Komunikacja interpersonalna 

 
 I sem. Opiekun medyczny I sem. Opiekunka dziecięca III sem. Opiekunka dziecięca I sem. Terapeuta zajęciowy III sem. Terapeuta zajęciowy II sem. Technik masażysta 

I i III sem. Technik 
farmaceutyczny 
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8.30-9.15 --- 
Pierwsza pomoc (Z. Ch.)  

ostatnie zajęcia 
Pracownia wychowania dziecka 

(M.B.A.) 
Metodyka terapii zajęciowej (M. A.) 

Planowanie i organizowanie 
indywidualnej i grupowej terapii 

zajęciowej (E. Ł.) 
Podstawy fizjoterapii (T. K.) 

Plan wysłany na grupowego 
maila 

9.15-10.00 --- Pierwsza pomoc Pracownia wychowania dziecka Metodyka terapii zajęciowej Planowanie i organizowanie Podstawy fizjoterapii 

10.10-10.55 --- Pierwsza pomoc Pracownia wychowania dziecka Metodyka terapii zajęciowej Planowanie i organizowanie Teoria masażu (T. K.) 

10.55-11.40 --- Pierwsza pomoc Pracownia wychowania dziecka 
Podstawy teoretyczne diagnostyki  

w terapii zajęciowej (M. A.) 
Planowanie i organizowanie Teoria masażu 

11.50-12.35 --- Pierwsza pomoc Pracownia wychowania dziecka Podstawy teoretyczne diagnostyki Planowanie i organizowanie Wybrane zagadnienia kliniczne (T. K.) 

12.35-13.20 --- Pierwsza pomoc Pracownia wychowania dziecka Podstawy teoretyczne diagnostyki Planowanie i organizowanie Wybrane zagadnienia kliniczne 

13.30-14.15 --- 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
w zawodzie opiekunki dziecięcej  

(R. O.) 
Wychowanie muzyczne (M.B.A.) 

Metody i techniki terapii zajęciowej 
(J. W.) 

Diagnozowanie w tz (M. A.) Bhp i pierwsza pomoc (Z. Ch.) 

14.15-15.00 --- BHP w zaw. opiekunki  Wychowanie muzyczne Metody i techniki terapii zajęciowej Diagnozowanie w terapii zajęciowej Bhp i pierwsza pomoc 

15.10-15.55 --- BHP w zaw. opiekunki Wychowanie muzyczne Metody i techniki terapii zajęciowej Diagnozowanie w terapii zajęciowej Bhp i pierwsza pomoc 

15.55-16.40 --- BHP w zaw. opiekunki Wychowanie muzyczne Metody i techniki terapii zajęciowej Diagnozowanie w terapii zajęciowej Bhp i pierwsza pomoc 

16:50-17:35 --- 
BHP w zaw. Opiekunki ostatnie 

zajęcia 
Wychowanie muzyczne --- Diagnozowanie w terapii zajęciowej Bhp i pierwsza pomoc 

17:35-18:20 --- --- Wychowanie muzyczne --- Diagnozowanie w terapii zajęciowej Bhp i pierwsza pomoc 
 

mailto:igorwasiewiczpawlaczyk@gmail.com

