
 

 

 

PLAN NAUCZANIA- OPIEKUNKA DZIECIĘCA    ROK SZK. 2019/2020 

„EUROCONSULTING” Centrum Kształcenia Dorosłych.  

Szkoła Policealna w Oleśnicy 

 
Nazwa programu: Program nauczania dla zawodu Opiekunka dziecięca 325905  o strukturze modułowej 

Okres nauczania: 4 semestry 

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie lub średnie branżowe 

Forma: zaoczna 

Kwalifikacje: 

K1 –– Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka  (SPO.04.) 

 
Symbol 

Jednostki 

Modułowej 

Zestawienie modułów i jednostek modułowych 

Liczba 

godzin      

w cyklu 

Liczba 

godzin    

w I sem. 

Liczba 

godzin  w 

II sem. 

Liczba 

 godzin  w  

III sem. 

Liczba  

godzin  w  

IV sem. 

M1 Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej   

M1.J1. 
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
17 17 ----- ----- ----- 

M1.J2. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym. 33 18 15 ----- ----- 
M1.J3. Posługiwanie się językiem migowym. 20 20 ----- ----- ----- 
M1.J4. Podstawy opieki nad dzieckiem. 54 30 24 ----- ----- 
M2 Pielęgnowanie dziecka zdrowego.   

M2.J1. 
Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb dziecka 

zdrowego. 
70 50 20 ----- ----- 

M2.J2. 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placów-

kach opiekuńczo-wychowawczych. 
61 30 31 ----- ----- 

M3 Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego.   

M3.J1. 
Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb dziecka 

chorego i niepełnosprawnego. 
40 ----- 40 ----- ----- 

M3.J2. 
Rozpoznawanie objawów choroby i niepełno-

sprawności oraz udział w rehabilitacji dziecka. 
45 ----- 45 ----- ----- 

M3.J3. 
Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawne-

go. 
45 ----- ----- 45 ----- 

M4 Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka. 

M4.J1. 
Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i 

osobowości dziecka. 
75 ----- ----- 75 ----- 

M4.J2. 
Opiekowanie się dzieckiem z trudnościami wycho-

wawczymi. 
75 ----- ----- 55 20 

M4.J3. 
Stosowanie indywidualnych i grupowych metod 

pracy opiekunki dziecięcej. 
30 ----- ----- ----- 30 

M5 Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka. 

M5.J1. Wspomaganie rozwoju dziecka literaturą. 45 ----- ----- ----- 45 

M5.J2. Wspomaganie rozwoju dziecka muzyką. 35 ----- ----- ----- 35 

M5.J3. 
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykony-

wanie prac plastyczno-technicznych. 
35 ----- ----- ----- 35 

 Razem:  165 175 175 165 

Podstawy przedsiębiorczości 20 
Dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego 

przedmiotu na niższym etapie kształcenia 
20 

Praktyka zawodowa 140 ----- ----- 140 

 

----- 

 

 


