
1. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkole policealnej z dwuletnim cyklem kształcenia minimalny wymiar godzin na kształcenie 
zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 800 
godzin i na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej minimalna liczba 
godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 

– 1000 godzin na realizację kwalifikacji Z.6., 
– 240 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów 

w ramach obszaru kształcenia. 



Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej 

Nazwa obowiązkowych zajęd 
edukacyjnych 

Nazwa działu programowego 
Liczba godzin 
przeznaczona  

na dział 

1. Podstawy organizacji domu 
pomocy społecznej  
(96 godzin) 

1.1. Działalnośd gospodarcza w pomocy społecznej 32 

1.2. Podstawy prawne funkcjonowania DPS 64 

2. Bio-psycho-społeczne 
funkcjonowanie człowieka  
(244 godziny) 

2.1. Wybrane zagadnienia z psychologii 80 

2.2. Funkcjonowanie człowieka w społeczeostwie 64 

2.3. Zaburzenia funkcjonowania człowieka 80 

3. Teoretyczne podstawy opieki  
(368 godzin) 

3.1. Diagnoza problemów i potrzeb osoby 
podopiecznej 

56 

3.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia 

88 

3.3. Organizacja pracy z osobą podopieczną 224 

4. Język migowy  
(48 godzin) 

4.1. Niesłyszący i język migowy 4 

4.2. Daktylografia 8 

4.3. Ideografia 36 

5. Język obcy w pomocy społecznej  
(64 godziny) 

5.1. Porozumiewanie się opiekuna z osobą 
podopieczną 

32 

5.2. Porozumiewanie się ze współpracownikami 32 

6. Opieka i pielęgnacja człowieka  
(352 godziny) 

6.1. Bezpieczeostwo na stanowisku pracy 32 

6.2. Pierwsza pomoc 48 

6.3. Metody pracy opiekuoczo-pielęgnacyjnej 272 

7. Aktywizacja osoby podopiecznej  
(144 godziny) 

7.1. Integracja społeczna 48 

7.2. Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej 96 

8. Trening umiejętności społecznych  
(144 godziny) 

8.1. Komunikacja interpersonalna 64 

8.2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego 48 

8.3. Praca zespołowa 32 

9. Praktyki zawodowe  
(160 godzin) 

160 

 


