
POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY 
W BIAŁYMSTOKU - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 

Plan zajęć na rok 2019/2020 Klasa I -  semestr II *  
 

Miesiąc 
 

Sobota –data – przedmioty 
1 – zajęcia od godz. 8.00 do 11.10 
2 - zajęcia od godz. 11.20 do 14.30 
3 – zajęcia od godz. 14.40 do 16.10 

Niedziela –data – przedmioty 
1 – zajęcia od godz. 8.00 do 11.10 
2 - zajęcia od godz. 11.20 do 14.30 
3 – zajęcia od godz. 14.40 do 16.10 

LUTY 
2020 

15.02.2020 

1.Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

2.Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

3.Zarys psychologii i socjologii 

29.02.2020 

1. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

2. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

3. Zarys psychologii i socjologii 

16.02.2020 

1.Podstawy przedsiębiorczości 

2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

3. Zarys psychologii i socjologii 

MARZEC 
2020 

 

 

 

 

 

14.03.2020 

1.Język migowy 

2. Język migowy 

3. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

 

 

 

28.03.2020 

1. Język migowy 

2. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

3. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

01.03.2020 

1. Język migowy 

2. Język migowy 

3. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

15.03.2020 

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

29.03.2020 

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

2. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

3. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

KWIECIEŃ 

2020 

18.04.2020 

1. Język migowy 

2. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

3. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

19.04.2020 

1. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

2. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

3. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

MAJ 
2020 

16.05.2020 

1. Język migowy 

2. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

3. Język migowy 

 

 

 

30.05.2020 

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z 

elementami pierwszej pomocy 

2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z 

elementami pierwszej pomocy 

3. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

17.05.2020 

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

2. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

31.05.2020 

1. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

CZERWIEC 

2020 

13.06.2020 

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z 

elementami pierwszej pomocy 

2. Podstawy przedsiębiorczości 

3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z 

elementami pierwszej pomocy 

 

20.06.2020 

1. Zarys psychologii i socjologii 

2. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

3. Podstawy przedsiębiorczości 

14.06.2020 

1. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami 

pierwszej pomocy 

21.06.2020 

1. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i 

niesamodzielną 

2. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

3. Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze 

*  istnieje możliwość zmiany terminów zajęć 


