
Skrót OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III OM III

GODZINA 02.09.2022 09.09.2022 16.09.2022 23.09.2022 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 04.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 13.01.2022 20.01.2023

8. 16.00-16.30

9. 16.35-17.05

10. 17.10-17-55

11. 18.00-18.45

12. 18.50-19.35

13. 19.40-20.25

Skrót OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II

GODZINA 10.09.2022 17.09.2022 24.09.2022 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 05.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 10.12.2022 17.12.2022 07.01.2022 14.01.2022 21.01.2023

2. 8.50-9.35

3. 9.40-10.25

4. 10.30-11.15

5. 11.20-12.05

6. 12.10-12.55

7. 13.00-13.45

8. 13.50-14.35

9. 14.40-15.25

10. 15.30-16.15

11. 16.20-17.05

12. 17.10-17-55

13. 18.00-18.45

14. 18.50-19.35

15. 19.40-20.25

Skrót OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II OM II

GODZINA 04.09.2022 11.09.2022 18.09.2022 25.09.2022 02.10.2022 09.10.2022 16.10.2022 23.10.2022 06.11.2022 20.11.2022 27.11.2022 04.12.2022 11.12.2022 18.12.2022 08.01.2022 15.01.2022

1. 8.00-8.45

2. 8.50-9.35

3. 9.40-10.25

4. 10.30-11.15

5. 11.20-12.05

6. 12.10-12.55

7. 13.00-13.45

8. 13.50-14.35

9. 14.40-15.25

10. 15.30-16.15

11. 16.20-17.05

12. 17.10-17-55

Wykonywanie wybranych 

czynności z zakresu opieki 

medycznej P. K. Chodara 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności 

opiekuńczych osobie chorej i 

P
IĄ
T
E
K

LP.

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. Chodara 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. 

Chodara 

Planowanie, organizowanie i wykonywanie 

czynności opiekuńczych osobie chorej i 

niesamodzielnej P. Chodara 

Planowanie, organizowanie i wykonywanie 

czynności opiekuńczych osobie chorej i 

niesamodzielnej P. Chodara 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Wykonywanie wybranych 

czynności z zakresu opieki 

medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. 

Chodara 

WOLNE
Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych 

czynności z zakresu opieki 

medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności 

z zakresu opieki medycznej P. K. 

Chodara 

Wykonywanie wybranych 

czynności z zakresu opieki 

medycznej P. K. Chodara 

Wykonywanie wybranych czynności z 

zakresu opieki medycznej P. K. 

Chodara 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

WOLNE

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności 

opiekuńczych osobie chorej i 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności 

opiekuńczych osobie chorej i 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności 

opiekuńczych osobie chorej i 

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności opiekuńczych 

osobie chorej i niesamodzielnej P. 

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska
Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności z 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności z 

Organizowanie i wykonywanie czynności 

higienicznych oraz wykonywanie 

wybranych czynności z zakresu opieki 

Organizowanie i wykonywanie czynności 

higienicznych oraz wykonywanie 

wybranych czynności z zakresu opieki 

Planowanie czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych dla 

osoby chorej i niesamodzielnej  

P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych dla 

osoby chorej i niesamodzielnej  

P.M. Penkowska

Planowanie czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych 

dla osoby chorej i niesamodzielnej  

P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych dla 

osoby chorej i niesamodzielnej  

P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności z 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności z 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności z 

Język angielski zawodowy p.Szpaczyński 

SALA 27

Prowadzenie przyłóżkowej 

aktywizacji z wykorzystaniem 

elementów gimnastyki osiowo-

Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji 

z wykorzystaniem elementów 

gimnastyki osiowo-symetrycznej w 

Organizowanie i wykonywanie czynności 

higienicznych oraz wykonywanie 

wybranych czynności z zakresu opieki 
Organizowanie i wykonywanie czynności 

higienicznych oraz wykonywanie wybranych 

czynności z zakresu opieki pielęgnacyjnej  
Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 
Język angielski zawodowy p.Szpaczyński 

Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 

Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności z 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych czynności z 

Organizowanie i wykonywanie 

czynności higienicznych oraz 

wykonywanie wybranych 

Język angielski zawodowy p.Szpaczyński Język angielski zawodowy p.Szpaczyński 

N
IE

D
Z

IE
L

A

LP.

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 

medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną P. A. Bulzacka
Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z 

wykorzystaniem elementów gimnastyki 

osiowo-symetrycznej w trzech 

Prowadzenie przyłóżkowej 

aktywizacji z wykorzystaniem 

elementów gimnastyki osiowo-

Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z 

wykorzystaniem elementów gimnastyki 

osiowo-symetrycznej w trzech 

Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 

S
O

B
O

T
A

 

LP.

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. A. 

Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. 

A. Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. A. 

Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. A. 

Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w 

opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną P. A. Bulzacka

Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z 

wykorzystaniem elementów gimnastyki 

osiowo-symetrycznej w trzech 

Prowadzenie przyłóżkowej 

aktywizacji z wykorzystaniem 

elementów gimnastyki osiowo-

Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z 

wykorzystaniem elementów gimnastyki 

osiowo-symetrycznej w trzech 

Prowadzenie przyłóżkowej 

aktywizacji z wykorzystaniem 

elementów gimnastyki osiowo-

Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 
Język angielski zawodowy p.Szpaczyński 

Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 

Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 

Język angielski zawodowy 

p.Szpaczyński 

Planowanie czynności 

higienicznych i pielęgnacyjnych dla 

osoby chorej i niesamodzielnej  

P.M. Penkowska

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. 

A. Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. A. 

Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. A. 

Bulzacka
Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z 

wykorzystaniem elementów gimnastyki 

osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach 

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. A. 

Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w 

opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną P. A. Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w 

opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną P. A. Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w opiece 

nad osobą chorą i niesamodzielną P. 

A. Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w 

opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną P. A. Bulzacka

Rozpoznawanie problemów 

opiekuńczych i medycznych w 

opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną P. A. Bulzacka

Prowadzenie przyłóżkowej 

aktywizacji z wykorzystaniem 

elementów gimnastyki osiowo-

Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji 

z wykorzystaniem elementów 

gimnastyki osiowo-symetrycznej w 

Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z 

wykorzystaniem elementów gimnastyki 

osiowo-symetrycznej w trzech 

Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji 

z wykorzystaniem elementów 

gimnastyki osiowo-symetrycznej w 

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i 

medycznych w opiece nad osobą chorą i 

niesamodzielną P. A. Bulzacka

Język angielski zawodowy p.Szpaczyński 

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych dla osoby chorej i 

niesamodzielnej  P.M. Penkowska

Planowanie, organizowanie i 

wykonywanie czynności 

opiekuńczych osobie chorej i 


