
UWAGA! PLAN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE. PROSZĘ SPRAWDZAĆ PLAN PRZED KAŻDYMI ZAJĘCIAMI.  

Plan do końca semestru. Bardzo proszę dokładnie sprawdzać jakiej grupy plan dotyczy szczególnie na zjeździe 20-22 stycznia i 27-29 
stycznia, ponieważ zmieniono tam układ planu. 

 

GODZINY 

I sem. Technik sterylizacji medycznej I sem. Opiekun medyczny II sem. Opiekunka dziecięca I sem. Technik masażysta III sem. Higienistka stomatologiczna 
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16:30-17:15 --- --- Wychowanie muzyczne (MBA) --- --- 

17:15-18:00 
Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej 

pomocy (K. P.) 
Anatomia z fizjologią (K. P.) Wychowanie muzyczne --- --- 

18:10-18:55 Zarys anatomii, fizjologii… Anatomia z fizjologią Wychowanie muzyczne --- --- 

18:55-19:40 Zarys anatomii, fizjologii… ost. zajęcia Anatomia z fizjologią ost. zajęcia Wychowanie muzyczne --- --- 

19:40-20:20 --- --- Wychowanie muzyczne ost. zajęcia --- --- 

 I sem. Technik sterylizacji medycznej I sem. Opiekun medyczny II sem. Opiekunka dziecięca I sem. Technik masażysta III sem. Higienistka stomatologiczna 
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8:10-8:55 --- 
Opieka nad osobą chorą  
i niesamodzielną (J. S.) 

Pielęgnacja dziecka zdrowego (MBA) Teoria masażu (T. K.) --- 

8:55-9:40 --- Opieka nad osobą chorą… Pielęgnacja dziecka zdrowego Teoria masażu --- 

9:50-10:35 --- Opieka nad osobą chorą… ost. zajęcia Pielęgnacja dziecka zdrowego Teoria masażu --- 

10:35-11:20 --- 
Pracownia zabiegów higienicznych  

(A. B.) Pielęgnacja dziecka zdrowego Teoria masażu ost. zajęcia --- 

11:30-12:15 --- Pracownia zabiegów higienicznych Pielęgnacja dziecka zdrowego Wybrane zagadnienia kliniczne (T. K.) --- 

12:15-13:00 --- Pracownia zabiegów higienicznych Pielęgnacja dziecka zdrowego Wybrane zagadnienia kliniczne --- 

13:10-13:55 --- Pracownia zabiegów higienicznych Pielęgnacja dziecka zdrowego Wybrane zagadnienia kliniczne --- 

13:55-14:40 --- Pracownia zabiegów higienicznych Pielęgnacja dziecka zdrowego Wybrane zagadnienia kliniczne --- 

14:50-15:35 --- Pracownia zabiegów higienicznych Pielęgnacja dziecka zdrowego Wybrane zagadnienia kliniczne --- 

15:35-16:20 --- Pracownia zabiegów higienicznych Pielęgnacja dziecka zdrowego Wybrane zagadnienia kliniczne ost. zajęcia --- 

16:30-17:15 --- Pracownia zabiegów higienicznych 
Pielęgnacja dziecka zdrowego  

ost. zajęcia 
--- --- 

17:15-18:00 --- Pracownia zabiegów higienicznych --- --- --- 
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8:10-8:55 --- Techniki zabiegów medycznych (A. B.) --- Pracownia masażu (J. P.) 
Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki 

stomatologicznej (A. K.) 

8:55-9:40 --- Techniki zabiegów medycznych --- Pracownia masażu Działalność profilaktyczno-lecznicza 

9:50-10:35 --- Techniki zabiegów medycznych --- Pracownia masażu Działalność profilaktyczno-lecznicza 

10:35-11:20 Zajęcia zrealizowane zostaną 28 stycznia Techniki zabiegów medycznych --- Pracownia masażu ost. zajęcia Działalność profilaktyczno-lecznicza 

11:30-12:15 --- Techniki zabiegów medycznych --- Pracownia fizjoterapii (J. P.) Działalność profilaktyczno-lecznicza ost. zajęcia  

12:15-13:00 
Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium 

medycznego (K.P.) 
Techniki zabiegów medycznych --- Pracownia fizjoterapii --- 

13:10-13:55 Procesy mycia i dezynfekcji… Techniki zabiegów medycznych --- Pracownia fizjoterapii ost. zajęcia --- 

13:55-14:40 
Procesy mycia i dezynfekcji…  

ost. zajęcia 
Techniki zabiegów medycznych --- --- --- 

14:50-15:35 Pracownia sterylizacji medycznej (K.P.) Techniki zabiegów medycznych --- --- --- 

15:35-16:20 Pracownia sterylizacji medycznej Techniki zabiegów medycznych --- --- --- 

16:30-17:15 Pracownia sterylizacji medycznej Techniki zabiegów medycznych --- --- --- 

17:15-18:00 Pracownia sterylizacji medycznej  
ost. zajęcia 

Techniki zabiegów medycznych  --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA! PLAN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE. PROSZĘ SPRAWDZAĆ PLAN PRZED KAŻDYMI ZAJĘCIAMI.  

Plan do końca semestru. Bardzo proszę dokładnie sprawdzać jakiej grupy plan dotyczy szczególnie na zjeździe 20-22 stycznia i 27-29 
stycznia, ponieważ zmieniono tam układ planu. 
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16:30-17:15 --- --- Pracownia wychowania dziecka (B. O.) Pracownia wychowania dziecka (B. O.) Komunikacja alternatywna (K. M.) 

17:15-18:00 --- --- Pracownia wychowania dziecka Pracownia wychowania dziecka Komunikacja alternatywna 

18:10-18:55 --- --- Pracownia wychowania dziecka Pracownia wychowania dziecka Komunikacja alternatywna 

18:55-19:40 --- --- Pracownia wychowania dziecka Pracownia wychowania dziecka Komunikacja alternatywna 

19:40-20:20 --- --- Pracownia wychowania dziecka ost.zajęcia Pracownia wychowania dziecka ost.zajęcia Komunikacja alternatywna 

 I sem. Technik sterylizacji medycznej I sem. Opiekun medyczny II sem. Opiekunka dziecięca III sem. Opiekunka dziecięca III sem. Terapeuta zajęciowy 
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8:10-8:55 
Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium 

medycznego (K.P.) 
Pracownia zabiegów higienicznych (A. B.) Pracownia pielęgnacji dziecka (B. O.) Pracownia pielęgnacji dziecka (B. O.) 

Metody i techniki terapii zajęciowej  
(J. W.) 

8:55-9:40 Procesy mycia i dezynfekcji… Pracownia zabiegów higienicznych Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Metody i techniki terapii zajęciowej 

9:50-10:35 
Procesy mycia i dezynfekcji…  

ost. zajęcia 
Pracownia zabiegów higienicznych Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Metody i techniki terapii zajęciowej 

10:35-11:20 Pracownia sterylizacji medycznej (K.P.) Pracownia zabiegów higienicznych Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Metody i techniki terapii zajęciowej ost.zajęcia 

11:30-12:15 Pracownia sterylizacji medycznej Pracownia zabiegów higienicznych ost.zajęcia Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Komunikacja alternatywna (K. M.) 

12:15-13:00 Pracownia sterylizacji medycznej Techniki zabiegów medycznych (A. B.) Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Komunikacja alternatywna 

13:10-13:55 
Pracownia sterylizacji medycznej  

ost. zajęcia 
Techniki zabiegów medycznych Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Komunikacja alternatywna 

13:55-14:40 --- Techniki zabiegów medycznych Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Komunikacja alternatywna 

14:50-15:35 --- Techniki zabiegów medycznych ost.zajęcia Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Komunikacja alternatywna 

15:35-16:20 --- --- Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka Komunikacja alternatywna ost.zajęcia 

16:30-17:15 --- --- Pracownia pielęgnacji dziecka Pracownia pielęgnacji dziecka --- 

17:15-18:00 --- --- Pracownia pielęgnacji dziecka ost.zajęcia Pracownia pielęgnacji dziecka ost.zajęcia --- 
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8:10-8:55 --- --- --- --- --- 

8:55-9:40 --- --- --- --- --- 

9:50-10:35 --- --- --- --- --- 

10:35-11:20 --- --- --- --- --- 

11:30-12:15 --- --- --- --- --- 

12:15-13:00 --- --- --- --- --- 

13:10-13:55 --- --- --- --- --- 

13:55-14:40 --- --- --- --- --- 

14:50-15:35 --- --- --- --- --- 

15:35-16:20 --- --- --- --- --- 

16:30-17:15 --- --- --- --- --- 

17:15-18:00 --- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 


