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4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
  
Program nauczania dla zawodu opracowany jest z uwzględnieniem wymagań określonych w niżej wymienionych dokumentach prawnych:  

 Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

 Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. 

 Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach z dnia  17 listopada 2010 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. 
zmianami. 

 Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie  kwalifikacji   wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach   
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stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

 Ustawa o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008   roku z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., 

 Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca     wyrobów   medycznych. 

 Wykaz polskich norm (PN). 

 Ustawa o Dobrej Praktyce Wytwarzania z dnia 1 października 2008r. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dnia 30 lipca 2010 r. 

 Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia  dnia 3 lipca 202 roku w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu 
niebezpiecznego. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 7 lutego 2011 r. 

 Ustawa z dnia 30.10.2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy   pracy i chorób zawodowych (Dz.U.nr 199poz.1673 z późn 
zmianami). 

 

5. CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu 
gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, 
rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w 
zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji 
kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z 
wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im 
możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 
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W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze 
szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz 
zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności 
edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego. 

 

6.INFORMACJA O ZAWODZIE  TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów 
medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu 
używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji . Dekontaminacja to wieloetapowe 
przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna 
narzędzi , przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i 
dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, 
kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, 
przygotowanie pakietów okolicznościowych,  sterylizacja narzędzi , bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa 
sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie  dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.  

 

7.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ  

 W medycynie do diagnozowania i leczenia zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są  nie tylko w zakładach ochrony zdrowia , ale też w  
prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych  czy studiach tatuażu. Zgodnie z przyjętymi standardami  wszystkie narzędzia naruszające 
ciągłość tkanek muszą być poddane procesowi dekontaminacji i osiągnąć odpowiednią czystość mikrobiologiczną. 

 Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń. Niemożliwe jest całkowite  wyeliminowanie zakażeń, jednak 
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ograniczenie ich liczby to zadania dla pracowników zajmujących się dekontaminacją. Od prawidłowo przeprowadzonego procesu dekontaminacji zależy 
zdrowie ludzi oraz  trwałość używanego sprzętu. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym  pracownikom. 
Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania  dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej  zapewni  zmniejszenie liczby zakażeń.  

8. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ Z INNYMI ZAWODAMI  

 Zawód technik sterylizacji medycznej jest nowym zawodem jednokwalifikacyjnym. Nie ma on wspólnych kwalifikacji (Z.20. – wykonywanie 
dezynfekcji i sterylizacji medycznej ) z innymi zawodami w obszarze medyczno-społecznym, posiada tylko wspólne efekty kształcenia określone kodem 
PKZ(Z.a.) z opiekunem medycznym, terapeutą zajęciowym, ortoptystką, opiekunką dziecięcą, ratownikiem medycznym, technikiem masażystą, higienistką 
stomatologiczną, asystentką stomatologiczną, dietetykiem, technikiem ortopedą, technikiem dentystycznym, protetykiem słuchu, technikiem 
farmaceutycznym, technikiem elektroradiologiem, technikiem elektroniki i informatyki medycznej.     

  

Kwalifikacja Symbol 
zawodu 

Zawód Elementy wspólne 

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 325402 Technik masażysta PKZ(Z.a)  

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 532102 Opiekun medyczny PKZ(Z.a) 

Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 325907 Terapeuta zajęciowy PKZ(Z.a) 

Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 325906 Ortoptystka  PKZ(Z.a) 

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 325905 Opiekunka dziecięca PKZ(Z.a) 

Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń 
opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz 
prowadzenie edukacji w tym zakresie 

325601 Ratownik medyczny PKZ(Z.a) 

Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na 
zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 
i prowadzenie promocji zdrowia 

325102 Higienistka stomatologiczna PKZ(Z.a) 

Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do 
pracy 

325101 Asystentka stomatologiczna PKZ(Z.a) 

Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki 322001 Dietetyk  PKZ(Z.a) 
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Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków 
pomocniczych 

321403 Technik ortopeda PKZ(Z.a) 

Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki 
dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 

321402 Technik dentystyczny PKZ(Z.a) 

Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 321401 Protetyk słuchu PKZ(Z.a) 

Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie 
obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 

321301 Technik farmaceutyczny PKZ(Z.a) 

Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, 
elektromedycznej i radioterapii 

321103 Technik elektroradiolog PKZ(Z.a) 

E.27. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki 
medycznej 

311411 Technik elektroniki i 
informatyki medycznej 

PKZ(Z.a) 

 

 

9. PODZIAŁ GODZIN NA PRZEDMIOTY Z UWZGLĘDNIENIEM RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej, w dwuletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin na 

kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, w tym: 

 a) podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu) - 30 godzin, 

b) kształcenie zawodowe teoretyczne - 800 godzin, 

c) kształcenie zawodowe praktyczne - 800 godzin. 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej  minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla 
efektów kształcenia i wynosi: 

 na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.20. przeznaczono – 370 godzin. 

 na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono – 430 
godzin. 

Szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest szkołą z 1-letnim cyklem nauczania , w związku z czym liczba godzin jest 
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dostosowana do dalszych zapisów w ramowym planie nauczania: w szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin 
określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z 
wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich 
zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz 
właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

 

10. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; 

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; 

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji; 

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji . 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik 
sterylizacji medycznej: 

• efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ) 

• efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno- społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.a.), 

• efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. 
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11. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 
Tabela. Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej. 

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Semestr Liczba godzin 
tygodniowo w okresie 

nauczania 

Liczba godzin w  
cyklu nauczania semestr 1 semestr 2 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 2 2 2 64 

2 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z  elementami 
pierwszej pomocy 

2 2 2 64 

3 Język migowy 2 1 1,5 48 

4 Język obcy zawodowy w branży medycznej 1 1 1 32 

5 
Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki 4 4 4 124 

6 Technologia sterylizacji z elementami informatyki 3 3 3 98 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne 14 13 13,5 430 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym     
7 Wykonywanie dekontaminacji medycznej 9 9 9 290 

8 Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej 1 2 1,5 48 

9 
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie 
zdrowia 

1 1 1 32 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne 11 12 11,5 370 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec II semestru cyklu kształcenia. 
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Wykaz działów programowych dla zawodu technik sterylizacji medycznej 
 
 
1. Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych.  
1.1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
1.2. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. 
2.3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
2.Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy. 
2.1. Zarys anatomii i fizjologii. 
2.2. Elementy mikrobiologii. 
2.3. Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia. 
 
3. Język migowy 
3.1. Niesłyszący i język migowy.  
3.2. Daktylografia.  
3.3. Ideografia. 

 
4. Język obcy zawodowy  
4.1.Techniczny język zawodowy 
4.2. Informacja o sprzęcie i wyrobach medycznych 
 
5. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki. 
5.1. Kwalifikacja sprzętu do mycia i dezynfekcji. 
5.2. Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych. 
5.3. Obsługa i testowanie urządzeń do procesów mycia i dezynfekcji. 
5.4. Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji. 
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5.5. Bezpieczne wykonywanie zadań. 
 
6. Technologia sterylizacji z elementami informatyki   
6.1. Kwalifikacja i przygotowanie sprzętu do sterylizacji 
6.2. Pakowanie i sterylizacja wyrobów medycznych 
6.3. Obsługa i testowanie urządzeń do sterylizacji 
6.4. Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesu sterylizacji 
6.5. Komunikacja interpersonalna 
 
7. Wykonywanie dekontaminacji medycznej  
7.1. Bezpieczne wykonywanie dekontaminacji medycznej 
7.2. Przygotowywanie sprzętu i wykonanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
7.3. Kontrola i dokumentacja procesów dekontaminacji medycznej 
7.4. Etyka i odpowiedzialność zawodowa technika sterylizacji medycznej 
 
8. Udzielanie  I-ej pomocy  z elementami anatomii praktycznej  
8.1. Ocena stanu funkcjonowania organizmu 
8.2. Zasady bhp w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych 
 
9. Technologie informatyczne w ochronie zdrowia 
9.1. Tworzeniu warunków do wykonywania zadań 
9.2. Obsługa urządzeń biurowych niezbędnych do wykonywania zadań. 
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12. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  
W programie nauczania dla zawodu technik sterylizacji medycznej zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko 

1. Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych      64 godziny 
2.Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy    64 godziny 
3. Język migowy           48 godzin 
4. Język obcy zawodowy          32 godziny 
5. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki     124 godziny 
6. Technologia sterylizacji z elementami informatyki       98 godzin 
7. Wykonywanie dekontaminacji medycznej        290 godzin 
8. Udzielanie  I-ej pomocy  z elementami anatomii praktycznej    48 godzin 
9. Technologie informatyczne w ochronie zdrowia      32 godziny 
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1. Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych. 
1.1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

1.2. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. 

2.3. Przestrzeganie przepisów bhp 

 

1.1.  Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 
 
 

PDG(1)1.stosować zasady racjonalności gospodarowania  

P C 

- Podstawowe pojęcia dotyczące  gospodarki rynkowej. 
- Prawo pracy. 
- Ustawa o ochronie danych osobowych.  
- Prawo podatkowe. 
- Prawa autorskie. 
-Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej -  podstawy 
prowadzenia działalności gospodarczej.  
- Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw usługowych w branży 
usług medycznych. 

 Charakterystyka branży medycznej. 

 Dokumenty dotyczące podjęcia działalności gospodarczej. 

 Rejestracja i podejmowanie działalności  w branży usług 
medycznych. 

 Korespondencja związana z prowadzeniem działalności 

PDG(1)2.określić małe, średnie duże przedsiębiorstwa P C 

PDG(1)3.posługiwać się pojęciami z zakresu mikroekonomii i 
makroekonomii 

P C 

PDG(2)1. stosować przepisy prawa pracy P C 

PDG(2)2. stosować przepisy prawa podatkowego P C 

PDG(2)3. stosować przepisy o ochronie danych osobowych P C 

PDG(2)4.stosować przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej P C 

PDG(3)1. korzystać z przepisów prowadzenia działalności gospodarczej P C 



 
 
 
 

  
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

13 

 
 

 

PDG(3)2. wymienić zasady podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej na terytorium RP 

P C 
gospodarczej.  

 Koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

 Zasady i narzędzia marketingu. Działania marketingowe 
prowadzonej działalności. Zasady promocji usług. 

 Prowadzenie spotkań branżowych 
 
 
 
  

PDG(4)1. porównać branżowe przedsiębiorstwa państwowe P B 

PDG(4)2. porównać branżowe przedsiębiorstwa prywatne P C 

PDG(5)1.określać wspólny rodzaj działalności rynkowej P C 

PDG(5)2. analizować czynniki kształtujące popyt na usługi medyczne P D 

PDG(6)1 organizować spotkania branżowe P C 

PDG(6)2 zaprojektować współpracę z przedsiębiorstwami z branży 
medycznej 

P C 

PDG(7)1. przygotowywać  dokumenty do rejestracji działalności 
gospodarczej 

P C 

PDG(7)2. sporządzać dokumenty wynikające ze stosunku pracy  P C 

PDG(7)3. sporządzać umowy cywilnoprawne; P C 

PDG(8)1. prowadzić korespondencję ze współpracującymi firmami P C 

PDG(8)2. prowadzić korespondencję z urzędami P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie polega na sprawdzeniu przez ucznia  działania  zasady „1 okienka” przy zakładaniu działalności gospodarczej i przygotowaniu zebranych materiałów w formie prezentacji i omówienie w 
czasie zadań lekcyjnych. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia mogą być prowadzone w sali wykładowej wyposażonej w tablice, sprzęt multimedialny. 
 
Środki dydaktyczne 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. 
Wzory dokumentów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej: wnioski, umowy, faktury, rachunki, druki PZ i RW, dokumentacja operacji kasowych i bankowych, PIT-y, arkusze spisu 
z natury. Kodeks cywilny. Kodeks pracy. Kodeks spółek handlowych. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą może być metoda projektów, która rozwija kompetencje społeczne i personalne, sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz zgłębieniu wybranych problemów. 
 
Formy organizacyjne 
Praca grupowa. 
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia   
Sprawdzanie wiedzy uczniów polegać będzie na ocenie  przygotowanej prezentacji, czy zawiera ona co najmniej 50% elementów z podejmowania działalności gospodarczej  
- zasada jednego okienka 
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej z określeniem jego rodzaju 
- nadanie numeru NIP 
- nadanie numeru Regon 
- rejestracja ZUS 
- zorganizowanie przez lidera pracy grupy: czy lider zmieścił się w określonym w zadaniu czasie, poprawność merytoryczna przedstawionych efektów pracy grupy, czy wszystkie wpisy w 
poszczególnych dokumentach są wpisane we właściwe rubryki 
  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 

1.2.  Funkcjonowanie  systemu ochrony zdrowia   

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a.)(13)1. scharakteryzować etyczne podstawy zawodu P C  Podstawowe informacje z zakresu etyki  

  Przepisy prawa w ramach zawodu 

 Systemy opieki zdrowotnej w Europie  

 Rynek usług medycznych 

PKZ(Z.a.)(13)2. rozwiązywać dylematy etyczne P C 

PKZ.(Z.a.)(13)3. przestrzegać przepisów prawa w wykonywaniu zawodu P C 
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PKZ.(Z.a.) 14.1. opisywać  organizację systemu ochrony zdrowia na 
poziomie europejskim 

P B 
 Podstawowe informacje na temat ubezpieczeń  

 Źródła finansowania działalności leczniczej 

 Kontraktowanie usług medycznych 
 

 

 P B 

PKZ(Z.a.)14.2. umiejscawiać zawód w systemie ochrony zdrowia P C 

PKZ(Z.a.)18.1. opisywać system opieki zdrowotnej w Polsce P B 

PKZ(Z.a.)18.2. charakteryzować  rynek usług medycznych P C 

PKZ(Z.a.)19.1. charakteryzować system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce P C 

PKZ(Z.a.)20.1.określać źródła finansowania podmiotów działalności 
leczniczej 

P C 

PKZ(Z.a.)21.1 wyjaśniać zasady kontraktowania usług medycznych 
 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie polega na przygotowaniu prezentacji zawierającej  źródła finansowania podmiotów działalności leczniczej. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia mogą być prowadzone w  sali wykładowej wyposażonej w stanowiska komputerowe z drukarką, projektor multimedialny, filmy dydaktyczne dotyczące systemu opieki zdrowotnej w 
Europie. 
 
Środki dydaktyczne 
Podręczniki , foldery reklamowe podmiotów działalności leczniczej, kodeks pracy, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą może być metoda projektów, która rozwija kompetencje społeczne i personalne, sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz zgłębieniu wybranych problemów. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna lub grupowa, grupy maksymalnie 3 osobowe 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie wiedzy uczniów polegać będzie na ocenie zawartości prezentacji - czy prezentacja zawiera: 
- charakterystykę publicznych i prywatnych źródeł finansowania zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, 
- sposoby  zawierania kontraktów z NFZ,  
- pojęcie świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy, 
- obserwacja KPS i OMZ.  
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- wyłonienie lidera , 
- organizacja pracy, 
-  innowacyjne prowadzenie zajęć.    

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 

1.3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

BHP(1)1. omówić pojęcie ochrony przeciwpożarowej P C  Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 Przepisy ochrony przeciwpożarowej,  

 Przepisy ochrony środowiska  

 Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP i p/Poż 

 Obowiązki pracownika w zakresie BHP i p/Poż 
  

BHP(1)2. rozróżnić  środki  gaśnicze P B 

BHP(2)1. rozróżnić działania instytucji w zakresie ochrony pracy P B 

BHP(2)2. rozróżnić działania instytucji w zakresie ochrony środowiska P B 

BHP(3)1. scharakteryzować obowiązki pracodawcy w zakresie BHP P C 

BHP(3)2. określić obowiązki pracownika w zakresie BHP P C 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p /poż. P C 

BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska P C 

BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp P C 
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Planowane zadania (ćwiczenia) 
Opracowanie postępowania w przypadku zagrożenia pożarem. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia mogą być prowadzone w sali wykładowej, lub w sali  wyposażonej w sprzęt p/poż l bhp. 
 
Środki dydaktyczne 
Podręczniki, instrukcje, rekwizyty bhp i p/poż, schematy , piktogramy. 

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Gra dydaktyczna, polegająca na przeprowadzeniu symulacji zachowania w przypadku zagrożenia pożarem. 
 
Formy organizacyjne 
Praca  grupowa , grupy minimum 15 osobowe 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Sprawdzanie wiedzy uczniów polegać będzie na ocenie:  
- zachowania uczniów w trakcie gry dydaktycznej,  
- zachowanie spokoju, 
- zastosowanie się do poleceń lidera, 
- zastosowanie środków bhp p/ poż, 
- podsumowanie akcji z wykazaniem elementów nieprawidłowych. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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2.Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy. 
2.1. Zarys anatomii i fizjologii. 
2.2. Elementy mikrobiologii. 
2.3. Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia. 

2.1  Zarys  anatomii i fizjologii 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a)(1)1. scharakteryzować  budowę ciała ludzkiego P C  Budowa ciała ludzkiego. 

 Funkcje i czynności narządów i układów człowieka. 

 Zdrowie i choroba. 

 Fizjologii i patofizjologii komórek, tkanek, narządów i 
układów. 

 Zasady zdrowego stylu życia. 

PKZ(Z.a)(1)2. dokonać topograficznego podziału ciała ludzkiego P C 

PKZ(Z.a)(1)3. dokonać podziału na komórki, tkanki, narządy, układy  P C 

PKZ(Z.a.)(2)1. scharakteryzować pojęcie zdrowia P C 

PKZ(Z.a.)(2)2. określić pojęcie choroby P C 

PKZ(Z.a.)(3)1. przestrzegać zasad zdrowego stylu życia P C 

PKZ(Z.a.)(3)2. obliczać podstawowe składniki odżywcze P C 

PKZ(Z.a.)(4)1. scharakteryzować fizjologię komórek, tkanek, narządów i 
układów 

P C 

PKZ(Z.a)(4)2. scharakteryzować patologię komórek, tkanek, narządów i 
układów 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zaplanowanie zapotrzebowania kalorycznego z uwzględnieniem podziału na posiłki i przygotowanie jadłospisu. 
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni anatomicznej, wyposażonej w: modele anatomiczne, atlasy anatomiczne, tabele żywieniowe, projektor multimedialny, filmy dydaktyczne, 
programy komputerowe dotyczące anatomii człowieka, fantomy niemowlęcia, dziecka i osoby dorosłej do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia; 
Środki dydaktyczne 
Tablice żywieniowe, tablice kaloryczne, notatniki, długopisy. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Pokaz z objaśnianiem. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu jadłospisu na jeden dzień z uwzględnieniem zapotrzebowania kalorycznego; ustna prezentacja podczas lekcji. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie polegać będzie na ocenie czy zapotrzebowanie kaloryczne zostało określone z uwzględnieniem masy ciała, płci, wysiłku fizycznego, stanu zdrowia oraz ilości posiłków. Czas trwania 
prezentacji max. 5 minut. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 

2.2 Elementy mikrobiologii 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a.)(4)3 dokonać podziału drobnoustrojów. P C  Terminologia mikrobiologiczna. 
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PKZ(Z.a.)(4)4. określić mechanizmy chorobotwórczości i oporności. P C  Chorobotwórczość mikroorganizmów. 

 Oporność wybranych patogenów ustrojowych. 
PKZ.(Z.a.)(4)5. charakteryzuje patogeny alarmowe. P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu pisemnej pracy na temat wybranego patogenu alarmowego.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej, pracowni anatomii wyposażonej w  tablicę szkolną, rzutnik multimedialny. 
 
Środki dydaktyczne 
Podręczniki, atlasy mikrobiologiczne, preparaty, skrypty, opracowania. 

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Domowa praca pisemna na zaliczenie. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Praca ma mieć maksymalnie trzy strony i zawierać: nazwę polską i łacińską patogenu alarmowego; charakterystykę fizjologii, chorobotwórczości i oporności; postępowanie w przypadku narażenia 
na zakażenie. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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2.3 Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

PKZ.(Z.a.)(5)1. wskazywać sposoby przeciwdziałania przemocy P A  Stany zagrożenia życia i zdrowia. 

 Pierwsza pomoc. 

 Wytyczne Krajowej Rady Resuscytacji z 2010 r. w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia. 

 Wypadki przy pracy. 

 Zachowania w sytuacji wystąpienia przemocy. 

 Instytucje zobowiązane do udzielania pomocy. 

 Telefony alarmowe 

 Komunikacja interpersonalna, prowadzenie negocjacji i 
mediacji. 

 Zachowania asertywne. 

PKZ.(Z.a.)(5)2. wskazywać instytucje zobowiązane do udzielenia pomocy w 
przypadkach występowania zagrożenia przemocą 

P A 

PKZ.(Z.a.)(6)1. określić stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z ze 
środowiska pracy 

P C 

PKZ.(Z.a.)(6)2. określić nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z 
predyspozycji ogólnoustrojowych 

P C 

PKZ(Z.a.)(7)1. sprawdzić tętno  P C 

PKZ(Z.a.)(7)2. sprawdzić oddech  P C 

PKZ(Z.a.)(8)1. udzielić I pomocy  P C 

PKZ(Z.a.)(8)2. wezwać pomoc medyczną P C 

PKZ(Z.a.)(12)1.opisywać komunikacje jako proces interpersonalny P B 

PKZ(Z.a.)(12)2. stosować zasady skutecznego komunikowania P C 

PKZ(Z.a.)(12)3. wykorzystywać elementy asertywności, negocjacji , mediacji  P C 

BHP(10)1. udzielić pierwszej pomocy  w stanach zagrożenia życia P C 

BHP(10)2. udzielić pomocy  w czasie wypadku przy pracy  P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Przeprowadzenie bezprzyrządowego masażu serca na fantomie. 
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni anatomicznej wyposażonej w programy komputerowe dotyczące anatomii człowieka, fantomy niemowlęcia, dziecka i osoby dorosłej do 
udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe; 
 
Środki dydaktyczne 
Podręczniki, atlasy anatomiczne, fantom. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż , pokaz, ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomu, metody symulacyjne. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna i grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzeniu będzie podlegało na ocenie wykonania masażu serca :  

 ułożenia rąk na klatce piersiowej, 

  ilości ucisków na minutę, 

  sprawdzeniu tętna na dużych tętnicach,  

 sprawdzeniu oddechu,  

 współpracy z drugą osobą w trakcie udzielania pierwszej pomocy. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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3. Język migowy 
3.1. Niesłyszący i język migowy.  
3.2. Daktylografia . 
3.3. Ideografia. 
 

3.1. Niesłyszący i język migowy 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a)(23)1. opisać wybrane problemy środowiska 
niesłyszących 

P A 
 Ogólna problematyka uszkodzeń słuchu – terminologia i dane liczbowe. Konsekwencje głuchoty w 

sferze fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej. 

 Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym – mity i fakty. Tożsamość środowiskowa i kulturowa 
niesłyszących. 

 Komunikacja interpersonalna osób niesłyszących – środki porozumiewania się, rola i znaczenie 
języka migowego, komunikacja totalna. 

 Werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi. Mowa dźwiękowa, język 
migowy, język migany, pismo i inne środki porozumiewania się w praktyce zawodowej 
pracownika służby zdrowia. 

PKZ(Z.a)(23)2. wymienić potrzeby osób niesłyszących 
ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się 

P A 

PKZ(Z.a)(23)3. wyjaśnić pojęcia z zakresu języka 
migowego 

P B 



 
 
 
 

  
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

24 

 
 

 

PKZ(Z.a)(23)4. scharakteryzować sposoby komunikacji 
z osobami niesłyszącymi 

PP C 

 Kształcenie osób niesłyszących w Polsce, szkolnictwo specjalne i kształcenie integracyjne, 
kształcenie na poziomie ponadpodstawowym, kierunki kształcenia. 

 Niesłyszący jako pracownik niepełnosprawny – możliwości zatrudniania. 

 Ochrona zdrowia niesłyszących. Niesłyszący, jako pacjent. 

 Środki techniczne stosowane w leczeniu, rehabilitacji, kształceniu i zatrudnianiu osób z 
uszkodzeniami słuchu. Zaopatrzenie i zasady finansowania środków technicznych. 

 Rehabilitacja społeczna – działalność organizacji pozarządowych, uczestnictwo w kulturze, sport 
niesłyszących, duszpasterstwo niesłyszących. 

 Działalność Polskiego Związku Głuchych oraz współpraca jego organów ze służbami społecznymi 
samorządów lokalnych i innych instytucji w zakresie rozwiązywania problemów osób 
niesłyszących. 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Określenie sposobów komunikowania się osób niesłyszących. 
Na podstawie sporządzonych notatek dokonaj klasyfikacji metod i środków komunikacji pomiędzy osobami niesłyszącymi oraz osób niesłyszących z osobami słyszącymi. Dokonaj 
samooceny w oparciu o porównanie odpowiedzi z kluczem nauczycielskim. 
Wybór sposobu komunikowania się osoby słyszącej z osobą niesłyszącą. 
Zadaniem ucznia jest dokonanie wyboru środków i metod komunikacji w zależności od poziomu kompetencji językowych i możliwości technicznych, aby nawiązać konwersację z osobą 
niesłyszącą o określonym stanie sprawności. 
W oparciu o załączony kwestionariusz wywiadu opisujący osobę niesłyszącą wykonaj analizę przypadku i zaproponuj formę prowadzenia rozmowy z tą osobą. Dokonaj samooceny w 
Karcie samooceny ucznia. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Po zapoznaniu się z treściami nauczania oraz obejrzeniu filmu prezentującego możliwości w zakresie komunikowania 
się osób niesłyszących, uczeń dokonuje realizacji zadań ćwiczeniowych. 
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie metodyki nauczania języka 
migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny charakter. 
Środki dydaktyczne 

 Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia. 

 Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce z zakresu języka migowego i niepełnosprawności słuchowej. 

 Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003 

 Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999 

 B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008 

 Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003 
Zalecane metody dydaktyczne 

 wykład konwersatoryjny 

 opis 



 
 
 
 

  
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

25 

 
 

 

 wyjaśnienie 
Formy organizacyjne 
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób między innymi dlatego, że układ sali do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu 
ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru z zakresu teorii języka migowego i niepełnosprawności słuchowe. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów 

 

3.2.  Daktylografia 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a)(23)5. odczytać znaki polskiego alfabetu 
palcowego oraz liczebników głównych i porządkowych 

P B 
 Prawidła przekazywania alfabetu palcowego. Ćwiczenia usprawniające palce i nadgarstki. Znaki 

liter A, L, I, B, R, W, E, Y. 

 Znaki liter C, P, O, S, T, M, N, U. 

 Znaki liter K, G, F, Z, D, H, J, Ł. 

 Znaki liter i digrafów Ą, Ę, Ć, Ó, Ś, Ń, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ, X. 

 Prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki od 1 do 999. Znaki liczebników 
głównych tysiąc, milion i zero. Znaki liczebników porządkowych. Znak %. 

PKZ(Z.a)(23)6. posługiwać się czynnie polskim 
alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i 
porządkowymi PP D 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Odczytywanie i przekazywanie komunikatów w zakresie daktylografii. 
Zadaniem ucznia jest odczytywanie i przekazywanie komunikatów w oparciu o polski alfabet palcowy i znaki liczb. 
Opis pracy: Uczniowie zajmują miejsca w zespołach 3 – 4 osobowych, tak aby siedzieli naprzeciw siebie. Jeden z uczniów przekazuje bez artykulacji alfabetem palcowym wyrazy lub liczby 
zapisane na karcie ćwiczeń, a pozostali członkowie zespołu starają się odczytać nadawany komunikat. Po odczytaniu wszyscy w zespole powtarzają przekaz migowy jednocześnie 
artykułując. Uczniowie dokonują samooceny w Karcie samooceny ucznia w oparciu o ilość prawidłowych odczytów i bezbłędnych przekazów. 
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Autoprezentacja/dane personalne 
Zadanie ucznia polega na płynnym przekazaniu swoich danych personalnych, adresu i nr telefonu kontaktowego. 
Opis pracy: Uczniowie zapisują na kartce papieru swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, kod pocztowy i nr telefonu komórkowego, a 
następnie w parach ćwiczą przekazywanie tych informacji między sobą danych własnych i współćwiczącego. Następnie prezentują je na forum grupy bez korzystania z karty ćwiczenia. 
Ocena wykonania ćwiczenia opiera się o liczbę popełnionych błędów. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Wprowadzanie nowych znaków łączy się z wysłuchaniem instrukcji ze strony nauczyciela, obserwacją wykonania 
znaku, odtworzeniem znaku, korektą ewentualnych błędów oraz przećwiczeniem odczytu i przekazu znaku w wyrazach wyświetlanych na ekranie. Za każdym razem blok nowych znaków 
jest ćwiczony przez miganie każdego ucznia przed grupą. Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w zespołach 3 – 4 osobowych dają możliwość większej liczby ćwiczeń na odczytywanie. 
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie metodyki 
nauczania języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny 
charakter. 
Środki dydaktyczne 

 Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia. 

 Filmy i prezentacje multimedialne z zakresu daktylografii. 

 Hendzel J. K.: Słownik polskiego języka miganego. OFFER, Olsztyn 1995 

 Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003 

 Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999 

 B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008 

 Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003 
Zalecane metody dydaktyczne 

 instruktaż 

 pokaz 

 ćwiczenie 
Formy organizacyjne 
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób, między innymi dlatego, że układ sali do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu 
ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego w formie dyktanda migowego oraz praktycznych zadań migowych. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów 
W przypadku uczniów, którzy mają problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, bądź z percepcją i odtwarzaniem znaków migowych, należy prowadzić zajęcia w formie indywidualnej, 
tj. gdy są prowadzone ćwiczenia w 3 – 4 osobowych podgrupach nauczyciel prowadzi zajęcia ćwiczeniowe z wybranym uczniem. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to powtarza je 
wielokrotnie z poszczególnymi uczniami, jednak nie zaniedbując kontroli działań pozostałych uczniów. 
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3.3.  Ideografia 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a)(23)7. odczytać i zaprezentować 300 
podstawowych znaków pojęciowych języka migowego 

P B 
Celem zajęć dydaktycznych z ideografii jest poznanie przez uczniów 300 znaków pojęciowych języka 
migowego i posługiwanie się nimi w sposób zgodny z zasadami systemu językowo – migowego. 
Treści kształcenia, czyli słownictwo są zgodne z kierunkiem kształcenia. 
Znaki wprowadzane są w 24 jednostkach zajęć dydaktycznych i utrwalane w 12 jednostkach 
ćwiczeniowych w formie konwersatorium migowego. 

PKZ(Z.a)(23)8. przekazać 300 podstawowych znaków 
pojęciowych języka migowego zgodnie z zasadami 
systemu językowo – migowego w formie uproszczonej 

PP D 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Odczytywanie i przekazywanie komunikatów w zakresie ideografii. 
Zadaniem ucznia jest odczytywanie i przekazywanie komunikatów w oparciu o znaki pojęciowe języka migowego, polski alfabet palcowy i znaki liczb przekazywane w uproszczonej 
formie systemu językowo – migowego. 
Uczniowie zajmują miejsca w zespołach 3 – 4 osobowych, tak aby siedzieli naprzeciw siebie. Jeden z uczniów przekazuje bez artykulacji zdania zapisane na karcie ćwiczeń, a pozostali 
członkowie zespołu starają się odczytać nadawany komunikat. Po odczytaniu wszyscy w zespole powtarzają przekaz migowy jednocześnie artykułując. Uczniowie dokonują samooceny w 
Karcie samooceny ucznia w oparciu o ilość prawidłowych odczytów i bezbłędnych przekazów. 
 
Uczniowie otrzymują karty ćwiczeń z zawartością 10 zdań związanych z tematyką bieżących zajęć. Po samodzielnym opracowaniu materiału prezentują go przed grupą. Ocena wykonania 
ćwiczenia opiera się o liczbę bezbłędnie przekazanych zdań. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia prowadzone w klasie wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Wprowadzanie nowych znaków łączy się z wysłuchaniem instrukcji ze strony nauczyciela, obserwacją wykonania 
znaku, odtworzeniem znaku, korektą ewentualnych błędów oraz przećwiczeniem odczytu i przekazu znaku w zdaniach wyświetlanych na ekranie. Za każdym razem blok nowych znaków 
jest ćwiczony poprzez miganie każdego ucznia przed grupą. Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w zespołach 3 – 4 osobowych dają możliwość większej liczby ćwiczeń na 
odczytywanie. 
Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły szkolenia w zakresie metodyki 
nauczania języka migowego i posiadają ważny certyfikat CEJM przy ZG PZG. Jest to związane ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny 
charakter. 
Środki dydaktyczne 
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 Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny ucznia, karty pracy ucznia. 

 Filmy i prezentacje multimedialne z zakresu ideografii. 

 Hendzel J. K.: Słownik polskiego języka miganego. OFFER, Olsztyn 1995 

 Świdziński M., Gałkowski T. [red.] Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących. UW, PKA, Warszawa 2003 

 Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi: wyrównywanie szans. WSiP Warszawa, 1999 

 B. Szczepankowski, D. Koncewicz: Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2008 

 Otwarte drzwi – podręcznik multimedialny do nauki języka migowego, PZG O/Łódź 2003 
Zalecane metody dydaktyczne 

 instruktaż 

 pokaz 

 ćwiczenie 
Formy organizacyjne 
Zajęcia z zakresu języka migowego powinny mieć formę grupową. Grupa nie powinna przekraczać 16 osób, między innymi dlatego, że układ sali do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu 
ma formę audytorium siedzącego na wycinku koła (półkole), tak aby nauczyciel był dobrze widoczny przez wszystkich uczniów i miał łatwy dostęp do każdego ucznia. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego w formie dyktanda migowego oraz praktycznych zadań migowych. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów 
W przypadku uczniów, którzy mają problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, bądź z percepcją i odtwarzaniem znaków migowych, należy prowadzić zajęcia w formie indywidualnej, 
tj. gdy są prowadzone ćwiczenia w 3 – 4 osobowych podgrupach nauczyciel prowadzi zajęcia ćwiczeniowe z wybranym uczniem. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to powtarza je 
wielokrotnie z poszczególnymi uczniami, jednak nie zaniedbując kontroli działań pozostałych uczniów. 
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4. Język obcy zawodowy  
4.1.Techniczny język zawodowy 

4.2. Informacja o sprzęcie i wyrobach medycznych 

4.1 Techniczny język zawodowy 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

JOZ(1)1. posługiwać się zasobem środków językowych leksykalnych P C  Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, 
szczególnie dotyczące sprzętu medycznego. 

 Komunikacja z serwisem w języku obcym. 

 Wydawanie poleceń związanych z wykonaniem prac.   

 Organizacja stanowiska pracy. 

 Zasób środków językowych. 

JOZ(1)2. posługiwać się zasobem środków językowych gramatycznych P  C 

JOZ(1)3. posługiwać się zasobem środków językowych ortograficznych P  C 

JOZ(1)4. posługiwać się zasobem środków językowych fonetycznych P  C 

JOZ(2)1. wykonać polecenia serwisu wypowiedziane w języku obcym P C 

JOZ(2)2. określić  w języku obcym czynności związane z obsługą maszyn 
używanych w technologii dekontaminacji 

P C 

JOZ(3)2. wykonać komendy urządzeń   P C 

JOZ(4)2.formułować krótkie wypowiedzi związane z wykonaniem prac P B 

JOZ(4)3.słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi związanych z wykonywana 
pracą 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na przetłumaczeniu fragmentu instrukcji dotyczącej obsługi sterylizatora. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni językowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny. 



 
 
 
 

  
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

30 

 
 

 

 
Środki dydaktyczne 
Podręczniki, teksty drukowane; nagrania magnetofonowe, płytowe, instrukcje obsługi sterylizatora. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia językowe, tłumaczenie fragmentu instrukcji, czas trwania od 2 do 5 minut. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna i grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie polegać będzie na ocenie czytania ze zrozumieniem, ocenie poprawności fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 

  

4.2 Informacja o sprzęcie i wyrobach medycznych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

JOZ(3)1. stosować  instrukcje obsługi maszyn i urządzeń napisane w języku 
obcym 

P C 
 Korespondencja medyczna w języku obcym. 

 Informacje na  opakowaniach wyrobów medycznych i urządzeniach 
. JOZ(4)1.formułować krótkie teksty pisemne wykorzystując słownictwo 

zawodowe 
P C 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetofon
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_kompaktowa
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JOZ(5)1. korzystać z branżowych portali internetowych P C  Wiedza zawodowa w portalach internetowych. 

 Wiedza zawodowa w czasopismach branżowych 

 Aktualności i nowości zawodowe. 

 Terminologia zawodowa. 

 Zwroty grzecznościowe. 
 

JOZ(5)2. korzystać z czasopism branżowych P C 

JOZ(5)3.wyszukiwać w różnych źródłach obcojęzycznych informacje 
dotyczące procesu dekontaminacji P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej. Powinny się w niej znajdować komputery z dostępem do Internetu, urządzenia multimedialne. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zadanie praktyczne polegające na przeprowadzeniu rozmowy w języku obcym, dotyczącej obsługi sterylizatora. 
 
Środki dydaktyczne   
Podręczniki; teksty drukowane; czasopisma branżowe; instrukcje obsługi. 

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dialog, czas trwania maksymalnie trzy minuty. 
 
Formy organizacyjne 
Praca parami. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie polegać będzie na ocenie przeprowadzonego dialogu z użyciem prostych słów z terminologii zawodowej: włącz, wyłącz, zamknij drzwi, otwórz drzwi, komora, para, woda, cykl, proces, 
zwroty grzecznościowe. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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5. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki. 
5.1. Kwalifikacja sprzętu do mycia i dezynfekcji. 

5.2. Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych. 

5.3. Obsługa i testowanie urządzeń do procesów mycia i dezynfekcji. 

5.4. Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji. 

5.5. Bezpieczne wykonywanie zadań. 

 

5.1.Kwalifikacja sprzętu do mycia i dezynfekcji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

Z.20.1(1)1.dobierać  metody mycia i dezynfekcji; P C  Klasyfikacja sprzętu i wyrobów medycznych. 

 Podział instrumentarium chirurgicznego. 

 Normy dotyczące stali użytej do produkcji 
instrumentarium chirurgicznego. 

 Rodzaje korozji. 

 Materiały stosowane do produkcji sprzętu i wyrobów 
medycznych. 

 Instrukcje producentów. 

 Czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych. 

 Stosowanie testów funkcyjnych. 

 Stosowanie środków konserwujących. 

 Kwalifikacja sprzętu i wyrobów medycznych do metod 
mycia, dezynfekcji i sterylizacji. 

 Dobór metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji w zależności 
od rodzaju materiału użytego do produkcji sprzętu i 
wyrobów medycznych. 

 
 

Z.20.1(1)2.dobierać metody sterylizacji; P C 

Z.20.1(1)3.rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne  pod kątem 
zastosowania metod; 

P B 

Z.20.1(2)1.identyfikować metal, silikon, plastiki, szkło, gumę; P A 

Z.20.1(2)2.rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko-chemiczne w 
myciu;  

P B 

Z.20.1(2)3.rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko-chemiczne w 
dezynfekcji; 

P B 

Z.20.1(2)4.rozróżniać odporność  na obciążenie  fizyko-chemiczne w 
sterylizacji medycznej; 

P B 

Z.20.1(5)1.kwalifikować sprzęt do dezynfekcji; P C 

Z.20.1(5)2.kwalifikować sprzęt do sterylizacji; P C 

Z.20.1(5)3.kwalifikować sprzęt do renowacji lub  kasacji; P C 

Z.20.1(6)1. dobierać smary , oleje; P C 
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Z.20.1(6)2.interpretować  instrukcje producenta; P   
 
 
 
 
 

Z.20.1(3)1.demontować sprzęt i  wyroby medyczne w celu 
zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

P C 

Z.20.1(3)2.montować  sprzęt i wyroby medyczne po dezynfekcji; P C 

Z.20.1(4)1.wykonywać testy funkcyjne prostych  narzędzi 
chirurgicznych; 

P C 

Z.20.1(4)2.wykonywać testy funkcyjne narzędzi  specjalistycznych 
narzędzi; 

P C 

Z.20.1(4)3.wykonywać testy endoskopów; P C 

Z.20.3(15)1. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  
procedurami mycia i dezynfekcji 

P C 

Z.20.3(15)2. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  
procedurami sterylizacji 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na zidentyfikowaniu rodzajów korozji. 
 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni szkolnej lub w pracowni higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych wyposażonej w tablicę szkolną, sprzęt multimedialny lub placówkach zajęć 
praktycznych – placówki zakładów opieki zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
Środki dydaktyczne 
Prezentacje multimedialne, narzędzia, 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż, pokaz z  objaśnianiem lub wyjaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna i grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie : 
wskazania rodzajów korozji: powierzchniowej, wżerowej, stykowej, ciernej, obcej, naprężeniowej.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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5.2.Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

Z.20.2(1)1.wykonywać mycie w myjni mechanicznej; P C  Metody i techniki dezynfekcji. 

 Etapy procesu dezynfekcji. 

 Parametry wody używanej w procesach dezynfekcji. 

 Rodzaje urządzeń stosowanych w procesach mycia i 
dezynfekcji. 

 Podział środków dezynfekcyjnych i biobójczych. 

 Normy dotyczące środków dezynfekcyjnych i obszary 
zastosowania.  

 Sporządzanie roztworów użytkowych środków 
dezynfekcyjnych. 

 Podział sprzętu i wyrobów medycznych zgodnie z 
klasyfikacją Spauldinga. 

 Parametry wody użytej w procesach mycia i dezynfekcji 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.20.2(1)2.wykonywać mycie w myjni ultradźwiękowej; P C 

Z.20.2(1)3.wykonywać dezynfekcję w myjni mechanicznej; P C 

Z.20.2(2)1.zastosować środki do nawilżania; P C 

Z.20.2(2)2.zastosować środki do mycia bakteriostatycznego; P C 

Z.20.2(2)3.zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji manualnej; P C 

Z.20.2(2)4.zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji 
maszynowej; 

P C 

Z.20.2(3)1. przygotowywać roztwory z koncentratów sypkich; P C 

Z.20.2(3)2. przygotowywać roztwory z koncentratów  ciekłych; P C 

Z.20.2(3)3. obliczyć stężenie procentowe roztworu użytkowego; P C 

Z.20.2(4)1. określać wymaganą czystość mikrobiologiczną narzędzi; P A 

Z.20.2(4)2. rozróżniać grupy ryzyka wg klasyfikacji Spauldinga; P B 

Z.20.2(4)3. kwalifikować sprzęt do określonej grupy ryzyka; P C 

Z.20.2(5)1. badać stopień twardości wody; P C 

Z.20.2(5)2. określać rodzaje wody używanej w technologii 
dekontaminacji P A 
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Z.20.2(5)3. identyfikować zagrożenia wynikające z używania wody o 
złych parametrach; P A 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na  zbadaniu twardości wody,  porównaniu z wzorcem i zapisaniu w dokumentacji. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej wyposażonej w tablicę szkolną, rzutnik multimedialny, lub pracowni higieny aseptyki i ćwiczeń podstawowych; placówki zajęć praktycznych 
– placówki zakładów opieki zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
 
Środki dydaktyczne 
 Zestaw testowy do badania twardości wody , wzorzec parametrów wody, instrukcja badania twardości wody, formularz do wypełnienia. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż, pokaz, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna  lub grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie: 
- przeprowadzenia testu zgodnie z instrukcją badania twardości wody, 
- interpretacja wyniku w oparciu o wzorzec, 
- zapis w formularzu. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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5.3.Obsługa i testowanie urządzeń do procesów mycia i dezynfekcji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

Z.20.2(6)1.stosować testy kontroli procesów mycia; P C  Rodzaje testów do badania skuteczności mycia, 
dezynfekcji i pozostałości białkowych. 

 Kwalifikacja urządzeń myjąco-dezynfekujących do pracy. 

 Elektronicznych testów procesu dezynfekcji. 

 Systemy dozowania środków dezynfekcyjnych. 

 Obsługa urządzeń myjąco-dezynfekujących.  

 Media zasilające 
 

Z.20.2(6)2. stosować  chemiczne testy kontroli dezynfekcji termicznej; P C 

Z.20.2(6)3. stosować elektroniczne testy kontroli dezynfekcji 
termicznej; 

P C 

Z.20.2(6)4. stosować testy wykrywające pozostałości białkowe; P C 

Z.20.2(7)1. obsługiwać myjnie dezynfektory; P C 

Z.20.2(7)2. obsługiwać myjnie ultradźwiękowe; P C 

Z.20.2(8)1. sprawdzać media zasilające; P C 

Z.20.2(8)2. sprawdzać drożność ramion spryskujących, odpływu; P C 

Z.20.2(8)3. wykonywać program kontrolny urządzenia; P C 

Z.20.2(8)4. interpretować wyniki testów; P C 

Z.20.2(9)1. dopuszczać urządzenia do pracy; P C 

Z.20.2(9)2. określać sprawność systemów dozowania; P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na badaniu pozostałości białkowych, porównaniu z wzorcem i zapisaniu w dokumentacji. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej wyposażonej w tablicę szkolną, rzutnik multimedialny, lub pracowni higieny aseptyki i ćwiczeń podstawowych; placówki zajęć praktycznych 
– placówki zakładów opieki zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
Środki dydaktyczne 
Prezentacje multimedialne, narzędzia, test do badania pozostałości białkowych, wzorzec, instrukcja wykonania badania, formularz do wypełnienia. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż, pokaz, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 
Formy organizacyjne 
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Praca indywidualna i grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie: 
- przeprowadzenia testu zgodnie z instrukcją badania pozostałości białkowych. 
- interpretacja wyniku w oparciu o wzorzec, 
- zapis w formularzu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 

 

5.4.Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

Z.20.2(10)1. sprawdzać wydruki z rejestratora myjni dezynfektora; P C  Kontrola procesów mycia i dezynfekcji. 

 Zwalnianie wsadu po procesie mycia i dezynfekcji. 

 Testy kontroli procesów  mycia i dezynfekcji. 

 Dokumentowanie procesów mycia i dezynfekcji. 
 

Z.20.2(10)2. zwalniać wsad po sprawdzeniu parametrów procesów 
dezynfekcji; 

P C 

Z.20.2(11)1. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji maszynowej; P C 

Z.20.2(11)2. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji manualnej; P C 

Z.20.3(9)1. rozróżniać testy urządzeń stosowanych w technologii 
mycia i dezynfekcji; 

P B 

Z.20.3(9)2.określać poprawność działania urządzeń na podstawie 
przeprowadzonych testów; 

P C 

Z.20.3(14)1.sporządzać dokumentację mycia i  dezynfekcji; P C 

Z.20.3(14)3.sporządzać dokumentację przyjęcia i wydawania sprzętu; P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na interpretacji wyników testów kontroli procesów mycia, porównaniu ze wzorcem  i zapisaniu w dokumentacji. 
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej wyposażonej w tablicę szkolną, rzutnik multimedialny, lub pracowni higieny aseptyki i ćwiczeń podstawowych; placówki zajęć praktycznych 
– placówki zakładów opieki zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
Środki dydaktyczne 
Prezentacje multimedialne, testy kontroli procesów mycia, wzorzec , formularz do wypełnienia. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż, pokaz, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna lub grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie: 
- przeprowadzenia testu skuteczności mycia zgodnie z instrukcją  wykonania testu 
- interpretacja wyniku w oparciu o wzorzec, 
- zapis w formularzu. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 

 

5.5.Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. wyrażać szacunek wobec podopiecznych, 
współpracowników, pracodawcy; 

P C 
 Strefa dezynfekcji.  

 Aseptyka i antyseptyka. 

 Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy. KPS(1)2. rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji 
zadań zawodowych; 

P C 
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KPS(2)1. wykorzystywać różne metody i techniki pracy w realizacji 
zadań zawodowych 

P C 
 Środki ochrony indywidualnej. 

 Mycie i dezynfekcją rąk. 

 Dokumentacja. 

 Przepisy prawne. 

 Instrukcje, procedury stanowiskowe.. 

 Procedura postępowania w przypadku wystąpienia   
ekspozycji zawodowej. 

 Przestrzeganie procedur p/poż. 

 Szkolenia? 

 Kontrola wykonanych procesów i urządzeń. 

 Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń stosowanych w 
technologii mycia i dezynfekcji. 

 
 
 
 

KPS(2)2. posługiwać się ewaluacją i oceną przy realizacji zadań 
zawodowych; 

P C 

KPS(3)1. przewidywać następstwo działań; P D 

KPS(3)2. przewidywać następstwo działań; P D 

KPS(4)1. inicjować możliwe zmiany; P C 

KPS(4)2. planować zmiany; P D 

KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; P C 

KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie 
ze stresem; 

P C 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie ; 
 

P C 

KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach 
branżowych; 

P C 

KPS(7)1. stosować zasady zaufania i poszanowania prywatności w 
wykonywaniu zadań zawodowych, przestrzegać tajemnicy 
zawodowej; 

P C 

KPS(7)2.stosuje przepisy prawa ochrony danych osobowych; 
zawodowej; 

P C 

KPS(8)1.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; P C  

KPS(8)2.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; P C 

KPS(9)1.potrafi negocjować warunki kontraktu; P C 

KPS(9)2.potrafi uzgadniać kompromis; P C 

KPS(10)1. przyjąć role w zespole w zależności od sytuacji; P C 

KPS(10)2. kierować zespołem; P C 

PKZ(Z.a.)(9)1. omawiać rolę personelu w zapobieganiu zakażeniom; P C 

PKZ(Z.a.)(9)2. postępować zgodnie z procedurą ekspozycji zawodowej; P C 

PKZ(Z.a.)(10)1. rozróżniać rodzaje zagrożeń biologicznych ; P B 
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PKZ(Z.a.)(10)2. przestrzegać instrukcji i procedur w trakcie pracy z 
materiałem biologicznie skażonym; 

P C 

PKZ.(Z.a.)(11)1. analizować działania z zakresu aseptyki i antyseptyki 
na stanowisku pracy; 

P A 

PKZ(Z.a.)(11)2. stosować zasady postępowania aseptycznego i 
antyseptycznego; 

P C 

PKZ(Z.a.)(15)1. sporządzać dokumentację dekontaminacji  zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

P C 

PKZ(Z.a.)(15).2.przechowywać dokumentację dekontaminacji  zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

P C 

PKZ(Z.a.)(16)1. przestrzegać wytycznych producenta sprzętu i 
wyrobów medycznych i preparatów dezynfekcyjnych; 

P C 

PKZ(Z.a.)(16)2.  przestrzegać wytycznych producenta  preparatów 
dezynfekcyjnych; 

P C 

PKZ(Z.a.)(17)1. współpracować z klientem zewnętrznym; P C 

PKZ(Z.a.)(17)2. współpracować z jednostkami organizacyjnymi zakładu 
pracy; 

P C 

PKZ(Z.a.)(17)3. współpracować w ramach własnego zespołu 
pracowników; 

P C 

PKZ(Z.a.)(22)2. przestrzegać procedur i instrukcji zapewniających 
prawidłowy przebieg procesu dekontaminacji; 

P C 

BHP(4)1. przewidzieć zagrożenia dla życia wynikające ze stanowiska  
pracy; 

P D 

BHP(4)2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia wynikające ze 
stanowiska pracy; 

P D 

BHP(5)1. charakteryzować czynniki szkodliwe w miejscu pracy; P C 

BHP(5)2. rozróżniać czynniki szkodliwe w miejscu pracy; P B 

BHP(6)1. wyjaśniać działanie szkodliwych czynników biologicznych P C 

BHP(6)2. wyjaśniać działanie szkodliwych czynników fizyczno- 
chemicznych; 

P C 

BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami  
ergonomii;  

P C 

BHP(7)2. stosować zasady BHP dla swojego stanowiska pracy; P C 
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BHP(7)3. stosować zasady p/poż dla swojego stanowiska pracy; P C 

BHP(8)1. stosować okulary ochronne P C 

BHP(8)2. stosować rękawiczki; P C 

BHP(8)3. stosować fartuchy ochronne; P C 

BHP(8)4. stosować maski  ochronne; P C 

BHP(8) 5. stosować obuwie ochronne; 
P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na wykonaniu mycia i dezynfekcji rąk z zakładaniem i zdejmowaniem rękawiczek ochronnych. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni higieny aseptyki i ćwiczeń podstawowych lub placówkach  zakładów opieki zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
Środki dydaktyczne 
Prezentacje multimedialne, schemat  mycia i dezynfekcji rąk, schemat zakładania i zdejmowania rękawiczek ochronnych. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż, pokaz, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie: 
- wykonania mycia i dezynfekcji rąk zgodnie ze schematem, 
- poprawności użycia dozowników łokciowych,  
- poprawności użycia ręczników do wysuszenia rąk, 
- poprawności zakręcenia baterii,  
- zakładania i zdejmowaniu rękawiczek ochronnych. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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6. TECHNOLOGIA STERYLIZACJI Z ELEMENTAMI INFORMATYKI   
6.1. Kwalifikacja i przygotowanie sprzętu do sterylizacji 

6.2. Pakowanie i sterylizacja wyrobów medycznych 

6.3. Obsługa i testowanie urządzeń do sterylizacji 

6.4. Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesu sterylizacji 

6.5. Komunikacja interpersonalna 

6.1  Kwalifikacja i przygotowanie sprzętu do sterylizacji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

Z.20.1(1)2.wskazywać metody sterylizacji P C  

 Klasyfikacja sprzętu i wyrobów medycznych. 

 Podział instrumentarium chirurgicznego. 

 Testy funkcyjne instrumentarium i sprzętu medycznego. 

 Montaż i demontaż narzędzi i sprzętu medycznego. 

 Normy dotyczące stali użytej do produkcji instrumentarium 
chirurgicznego. 

 Rodzaje korozji. 

 Materiały stosowane do produkcji sprzętu i wyrobów 
medycznych. 

 Instrukcje producentów. 

 Czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych. 

 Środki konserwujących i pielęgnacyjne do narzędzi. 

Z.20.1(1)3.rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne  pod kątem zastosowania 
metod   

P B 

Z.20.1(2)1.identyfikować metal, silikon, plastiki, szkło P B 

Z.20.1(2)2.rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w myciu, 
dezynfekcji i sterylizacji 

P B 

Z.20.1(3)1.demontować sprzęt i  wyroby medyczne w celu zapewnienia 
mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

P C 

Z.20.1(3)2.montować  sprzęt i wyroby medyczne w celu zapewnienia mycia, 
dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

P C 

Z.20.1(4)1.wykonywać testy funkcyjne narzędzi chirurgicznych P C 

Z.20.1(4)2.wykonywać testy funkcyjne narzędzi  specjalistycznych  P C 
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Z.20.1(4)3.wykonywać testy endoskopów P C  Kwalifikacja narzędzi i sprzętu medycznego do renowacji i 
kasacji. 

 Dobór metod sterylizacji w zależności od rodzaju materiału 
użytego do produkcji sprzętu i wyrobów medycznych. 

 Kompletowanie zestawów i pakietów. 

 Planowanie i analiza wykonywanych zadań. 
 
 

Z.20.1(5)2.kwalifikować sprzęt do sterylizacji P C 

Z.20.1(5)3.kwalifikować sprzęt do renowacji lub  kasacji P C 

Z.20.1(6)1.określać smary , oleje P C 

Z.20.1(6)2.interpretować  instrukcje producenta P B 

Z.20.1(7)1.wykonywać zestawy zabiegowe zgodnie z listą P C 

Z.20.1(7)2.sprawdzać zestawy pod względem ilościowym i jakościowym P C 

OMZ(1)1 diagnozować role i  pozycje grupowe zespołu P D 

OMZ(1)2 analizować przydzielone zadania P D 

OMZ(1)3 zaplanować podział na członków zespołu P D 

OMZ(2)1 identyfikować potencjał grupy; P B 

OMZ(2)2 dobierać osoby do wykonywania zadań zgodnie z uprawnieniami P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
 Zadanie będzie polegało na wykonaniu konserwacji zestawu do szycia. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych. 
 
Środki dydaktyczne 
Narzędzia chirurgiczne, listy narzędziowe, smary, oleje, emulgatory. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne, czas trwania maksymalnie pięć minut. 
 
Formy organizacyjne 
Ćwiczenia indywidualne. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie wiedzy uczniów polegać będzie na ocenie doboru środka do konserwacji i wykonania konserwacji. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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6.2 Pakowanie i sterylizacja wyrobów medycznych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

Z.20.3(1)1. rozróżniać metody sterylizacji  P C  

 Metody i techniki sterylizacji  narzędzi i wyrobów 
medycznych. 

 Czynniki sterylizujące. 

 Sterylizacja parowa i niskotemperaturowa 

 Opakowania sterylizacyjne i techniki pakowania. 

 Kompatybilność opakowania z wybraną metodą sterylizacji. 

 Akcesoria używane do pakowania wyrobów przeznaczonych 
do sterylizacji. 

 Kontrola opakowań wyrobów medycznych. 

 Wskaźniki biologiczne. 

 Wskaźniki chemiczne. 

 Segregacja narzędzi, kompletowanie zestawów i pakietów. 

Z.20.3(4)1.rozróżniać opakowania jednorazowe  P B 

Z.20.3(4)2.rozróżniać opakowania wielorazowe P B 

Z.20.3(5)1.kompletować zestawy P C 

Z.20.3(5)2.przygotowywać pakiety okolicznościowe P C 

Z.20.3(5)3.przygotowywać narzędzia pojedyncze P C 

Z.20.3(6)1.dobierać rodzaj opakowania dla stosowanej metody sterylizacji P C 

Z.20.3(6)2.dostosowywać materiał opakowaniowy do rodzaju sprzętu i 
wyrobów medycznych 

P C 

Z.20.3(7)1.rozróżniać stosowane testy P B 

Z.20.3(7)2.dobierać testy do kontroli sterylizacji parą wodną  P C 

Z.20.3(7)3.dobierać testy do kontroli sterylizacji niskotemperaturowej P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu, zgodnie z listą narzędziową, zestawu do szycia i pokazaniu sposobu zapakowania. 
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych. 
 
 
Środki dydaktyczne 
Narzędzia chirurgiczne, lista narzędziowa, opakowania sterylizacyjne, zgrzewarka, wskaźniki, stół do pakowania. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Metoda instruktażu i pokazu, ćwiczenie praktyczne trwające 15 minut. 
 
Formy organizacyjne 
Ćwiczenia indywidualne. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie wiedzy uczniów polegać będzie na ocenie: 
- zgodności zestawu z listą narzędziową, 
- pakowania w opakowanie jednokrotnego użycia, 
- stosowania testów kontroli pakietu,  
- oznakowania pakietu. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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6.3 Obsługa i testowanie urządzeń do sterylizacji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

Z.20.3(2)1. rozróżniać rodzaje sterylizatorów P C  Rodzaje sterylizatorów. 

 Kwalifikacja urządzeń do pracy. 

 Kontrola sprawności technicznej sterylizatorów. 

 Metody i narzędzia używane do kontroli jakości procesów 
sterylizacji: wskaźniki biologiczne, chemiczne, fizyczne, 
przyrządy testowe procesów. 

 Wskaźniki monitorowania pracy sterylizatora. 

 Kontrola sprawności technicznej urządzeń pomocniczych. 

 Kierowanie pracą zespołu w czasie wykonywania zadań. 

Z.20.3(3)1. określać media zasilające P C 

Z.20.3(3)2. wyliczać testy kwalifikujące urządzenia do pracy P C 

Z.20.3(8)3.określać poprawność działania zgrzewarki P C 

Z.20.3(10)1.monitorować pracę urządzenia za pomocą odpowiednich 
wskaźników 

P C 

OMZ (3)1. organizować stanowisko pracy; P C 

OMZ (3)2. kontrolować wykonanie przydzielonych zadań; P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na wykonaniu testu zgrzewu dla rękawa papier-folia stosowanego w sterylizacji parowej. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w  pracowni higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych wyposażonej w zgrzewarkę, rękaw papier-folia, stojak na opakowania, stanowisko do 
higienicznego mycia rąk. 
 
Środki dydaktyczne 
Instrukcje serwisowe producentów zgrzewarek, wskaźniki kontroli zgrzewu. 

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Metoda zajęć praktycznych, czas trwania 10 minut. 
Formy organizacyjne 



 
 
 
 

  
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

47 

 
 

 

 

Ćwiczenia indywidualne. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie wiedzy polegać będzie na ocenie: 
- wykonania przez ucznia dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, 
- stosowania środków ochrony osobistej,  
- przygotowania zgrzewarki do pracy,  
- wykonania zgrzewu i ocenienia jego poprawności. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 

6.4 Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesu sterylizacji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

Z.20.3(10)2.odczytywać wskaźniki użyte do kontroli cyklu sterylizacji P B  

 Interpretacja wyników prowadzonej kontroli urządzeń i 
jakości procesów podczas wytwarzania jałowych wyrobów 
medycznych. 

 Kontrola opakowań wyrobów medycznych. 

 Zwalnianie wsadu. 

 Dokumentacja procesu sterylizacji. 

Z.20.3(10)3.interpretować wyniki wskaźników do kontroli sterylizacji P B 

Z.20.3(10)4.sprawdzać wydruki z urządzenia P C 

Z.20.3(10)5.podejmować decyzje o zwolnieniu wsadu P C 

Z.20.3(11)1.kontrolować opakowania jednorazowe P C 
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Z.20.3(11)2.kontrolować opakowania wielorazowe  P C  Dystrybucja sprzętu jałowego. 

 Programy komputerowe niezbędne do realizacji zadań oraz 
ich stosowanie. 

 Zarządzanie ryzykiem na poszczególnych etapach 
wytwarzania wyrobu medycznego. 

 Przechowywanie jałowych wyrobów medycznych. 
 

Z.20.3(12).1.kontrolować  temperaturę magazynu P C 

Z.20.3(12)2.kontrolować wilgotność  magazynu P C 

Z.20.3(12)3.kontrolować sprawność wentylacji P C 

Z.20.3(13)1.przekazywać sprzęt  użytkownikowi P C 

Z.20.3(13)2.dokumentować przekazanie sprzętu odbiorcy P C 

PDG(9)1.obsługiwać biurowe urządzenia, zastosować programy 
komputerowe 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie polegać będzie na interpretacji wyników wskaźników chemicznych procesów sterylizacji parowej i zwolnieniu wsadu na ich podstawie. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej wyposażonej w tablicę szkolną i rzutnik multimedialny oraz w placówkach medycznych wyposażonych w urządzenia do sterylizacji. 
 
Środki dydaktyczne 
Prezentacje multimedialne, instrukcje producentów chemicznych wskaźników do procesu sterylizacji. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Metoda instruktażu i pokazu z  objaśnieniem lub wyjaśnieniem. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna i grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Bieżące sprawdzanie wiedzy uczniów poprzez interpretację wyników prawidłowych i nieprawidłowych. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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6.5.Komunikacja interpersonalna  

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a.)(17)1. współpracować z klientem zewnętrznym P C  Zasady pracy zespołowej. 

 Komunikacja z zespołem współpracowników  wewnątrz 
komórki. 

 Komunikacja z odbiorcami usługi sterylizacyjnej. 

 Zasady kultury i etyki. 

 Źródła stresu, kontrola własnych emocji. 

 Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy technika 
sterylizacji medycznej. 

 Tajemnica zawodowa. 

 Etyka zawodowa. 

 Odpowiedzialność zawodowa. 

 Aktualizacja wiedzy. 

 Negocjacje. 
 

 
 

PKZ(Z.a.)(17)2. współpracować z jednostkami organizacyjnymi zakładu 
pracy 

P C 

PKZ(Z.a.)(17)3. współpracować w ramach własnego zespołu pracowników P C 

PKZ(Z.a.)(22)1. stosować zasady etyki zawodowej P C 

KPS(1)1. wyrażać szacunek wobec podopiecznych, współpracowników, 
pracodawcy; 

P B 

KPS(1)2. rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań 
zawodowych; 

P C 

KPS(2)1. wykorzystywać różne metody i techniki pracy w realizacji zadań 
zawodowych; 

P C 

KPS(2)2. posługiwać się ewaluacją i oceną przy realizacji zadań 
zawodowych; 

P C 

KPS(3)1. przewidywać następstwo działań; 
 

P D 

KPS(3)2. przewidywać następstwo działań; P D 

KPS(4)1. inicjować możliwe zmiany; P C 

KPS(4)2. planować zmiany; P D 

KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; P C 
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KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie ze 
stresem; 

P C 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie ; P C 

KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach branżowych; P C 

KPS(7)1. stosować zasady zaufania i poszanowania prywatności w 
wykonywaniu zadań zawodowych, przestrzegać tajemnicy zawodowej; 

P C 

KPS(7)2.stosować przepisy prawa ochrony danych osobowych; zawodowej; P C 

KPS(8)1.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; P C 

KPS(8)2.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; P C 

KPS(9)1.potrafi negocjować warunki kontraktu; P C 

KPS(9)2.potrafi uzgadniać kompromis; P C 

KPS(10)1. przyjąć role w zespole w zależności od sytuacji; P C 

KPS(10)2. kierować zespołem; P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu rozmowy z klientem w sytuacji problemowej. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej wyposażonej w  tablicę szkolną, rzutnik multimedialny. 
 
Środki dydaktyczne 
Podręczniki z zakresu komunikacji, walki ze stresem, negocjacji. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dialog. 
 
Formy organizacyjne 
Praca w parach. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie wiedzy polegać będzie na ocenie: 
- zachowania w trakcie rozmowy, 
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- zachowania zasad etyki w trakcie rozmowy, 
- przestrzegania zasad komunikowania się,  
- aktywnego słuchania, 
- rozwiązania problemu,  
- obserwacji KPS. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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7. WYKONYWANIE DEKONTAMINACJI MEDYCZNEJ  
7.1. Bezpieczne wykonywanie dekontaminacji medycznej 

7.2. Przygotowywanie sprzętu i wykonanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

7.3. Kontrola i dokumentacja procesów dekontaminacji medycznej 

7.4. Etyka i odpowiedzialność zawodowa technika sterylizacji medycznej 

 

7.1 Bezpieczne wykonywanie dekontaminacji medycznej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

BHP(7)1. stosować zasady ergonomii dla zajmowanego stanowiska pracy P C  Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy 
sanitarno-higieniczne wynikające z charakterystyki 
stanowiska pracy obowiązujące w zakładach opieki 
zdrowotnej. 

 Ergonomia w środowisku pracy. 

 Aseptyka i antyseptyka. 

 Zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne na 
stanowisku pracy. 

 Indywidualne i zbiorowe środki ochrony osobistej 
wynikające z charakterystyki stanowiska pracy. 

 Zakażenia szpitalne. 

 Procedury służące zapobieganiu zakażeniom 

BHP(7)2. stosować zasady BHP dla swojego stanowiska pracy P C 

BHP(7)3. stosować zasady p/poż dla swojego stanowiska pracy  P C 

BHP(8)1. stosować indywidualne środki  ochrony wynikające z 
charakterystyki stanowiska pracy  

P C 

BHP(8)2. stosować zbiorowe środki  ochrony wynikające z charakterystyki 
stanowiska pracy  

P C 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p/pż P C 

BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska P C 

BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp P C 

PKZ(Z.a.)(9)1. omawiać rolę personelu w zapobieganiu zakażeniom P B 
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PKZ(Z.a.)(9)2. postępować zgodnie z procedurą ekspozycji zawodowej P C szpitalnym. 

 Organizacja stanowiska pracy zgodnie z 
obowiązującymi procedurami mycia i dezynfekcji. 

 Praca zgodnie z obowiązującymi procedurami mycia, 
dezynfekcji i sterylizacji. 

 Praca zgodnie z obowiązującymi procedurami 
przechowywania i dystrybucji. 

 Przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego. 
 
 
 
 
 
 

PKZ(Z.a.)(10)1. rozróżniać rodzaje zagrożeń biologicznych  P B 

PKZ(Z.a.)(10)2. przestrzegać instrukcji i procedur w trakcie pracy z 
materiałem biologicznie skażonym  

P C 

PKZ.(Z.a.)(11)1. analizować działania aseptyczne na antyseptyczne na 
stanowisku pracy; 

P A 

PKZ(Z.a.)(11)2. stosować zasady postępowania aseptycznego i 
antyseptycznego 

P C 

Z.20.3(15)1. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  
procedurami mycia i dezynfekcji 

P C 

Z.20.3(15)2. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  
procedurami sterylizacji 

P C 

Z.20.3(15)3. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  
procedurami przechowywania i dystrybucji 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na zastosowaniu indywidualnych środków ochrony osobistej podczas mycia i dezynfekcji zestawu do szycia. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej wyposażonej w tablicę szkolną, rzutnik multimedialny; placówki wytypowane do zajęć praktycznych – placówki zakładów opieki 
zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
 
Środki dydaktyczne 
Środki ochrony osobistej. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż , pokaz, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie założenia przez ucznia : 
- rękawic ochronnych, 
-gogli lub okularów ochronnych, 
- maseczki ochronnej, 
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- czepka, 
- obuwia ochronnego. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 

7.2 Przygotowywanie sprzętu i wykonanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

Z.20.1(1)1. dobierać  metody mycia i dezynfekcji  P C  

 Materiały i stosowane przy wytwarzaniu narzędzi i 
wyrobów medycznych 

 Zasady konserwacji wyrobów medycznych 

 Jakość wody dla sterylizatorów. 

 Wrażliwość materiałowa podczas procesów mycia, 
dezynfekcji i sterylizacji. 

 Montaż i demontaż sprzętu przed i po procesach mycia, 
dezynfekcji i sterylizacji. 

 Testy funkcyjne narzędzi i sprzętu medycznego. 

 Kwalifikacja sprzętu do grup ryzyka wg klasyfikacji 
Spauldinga. 

 Kwalifikacja sprzętu do metod dezynfekcji i sterylizacji. 

 Kwalifikacja sprzętu do renowacji i kasacji. 

 Smary, oleje, emulgatory. 

 Metody i techniki mycia i dezynfekcji  narzędzi i wyrobów 
medycznych. 

 Myjnie-dezynfektory mechaniczne i ultradźwiękowe – 

Z.20.1(1)2. dobierać metody sterylizacji P C 

Z.20.1(2)1. identyfikować metal, silikon, plastiki, szkło P C 

Z.20.1(2)2. rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w 
myciu  

P B 

Z.20.1(2)3. rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w 
dezynfekcji 

P B 

Z.20.1(2)4. rozróżniać odporność  na obciążenie  fizyko- chemiczne w 
sterylizacji medycznej 

P B 

Z.20.1(3)1. demontować sprzęt i  wyroby medyczne w celu zapewnienia 
mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

P C 

Z.20.1(3)2. montować  sprzęt i wyroby medyczne w celu zapewnienia 
mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

P C 

Z.20.1(4)1. wykonywać testy funkcyjne prostych  narzędzi chirurgicznych P C 

Z.20.1(4)2. wykonywać testy funkcyjne narzędzi  specjalistycznych 
narzędzi P C 
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Z.20.1(4)3. wykonywać testy endoskopów P C rodzaje, budowa, obsługa. 

 Preparaty nawilżające i myjące przeznaczone do mycia 
manualnego i maszynowego. 

 Preparaty z uwzględnieniem zasad ich doboru do rodzaju 
wyrobów i metody dezynfekcji. 

 Roztwory robocze preparatów dezynfekcyjnych. 

 Instrukcje producenta. 

 Metody i techniki sterylizacji  narzędzi i wyrobów 
medycznych. 

 Czynniki sterylizujące. 

 Sterylizatory parowe i niskotemperaturowe – rodzaje, 
budowa, obsługa. 

 Opakowania sterylizacyjne i techniki pakowania. 

 Kompatybilność opakowania z wybraną metodą sterylizacji. 

 - Akcesoria używane do pakowania wyrobów 
przeznaczonych do sterylizacji. 

 Prawidłowy przebieg procesów mycia, dezynfekcji i 
sterylizacji – zwalnianie wsadu. 

 Zestawy zabiegowe i pakiety. 
 

Z.20.1(5)1.  kwalifikować sprzęt do dezynfekcji P C 

Z.20.1(5)2. kwalifikować sprzęt do sterylizacji; P C 

Z.20.1(5)3. kwalifikować sprzęt do renowacji lub  kasacji; P C 

Z.20.1(6)1. dobierać smary , oleje; P C 

Z.20.1(6)2. interpretować  instrukcje producenta; P B 

Z.20.1(7)1. wykonywać zestawy zabiegowe zgodnie z listą; P C 

Z.20.2(1)1. wykonywać mycie w myjni mechanicznej; P C 

Z.20.2(1)2. wykonywać mycie w myjni ultradźwiękowej; 
P 

C 
 

Z.20.2(1)3. wykonywać dezynfekcję w myjni mechanicznej; P C 

Z.20.2(2)1. zastosować środki do nawilżania; P C 

Z.20.2(2)2. zastosować środki do mycia bakteriostatycznego; P C 

Z.20.2(2)3.  zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji manualnej; P C 

Z.20.2(2)4. zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji maszynowej; P C 

Z.20.2(3)1. przygotowywać roztwory z koncentratów sypkich; P C 

Z.20.2(3)2. przygotowywać roztwory z koncentratów  ciekłych; P C 

Z.20.2(3)3. obliczyć stężenie procentowe roztworu użytkowego; P A 

Z.20.2(4)1. określać wymaganą czystość mikrobiologiczną narzędzi; P C 

Z.20.2(4)2. rozróżniać grupy ryzyka zgodnie z klasyfikacją Spauldinga; P B 

Z.20.2(4)3. kwalifikować sprzęt do określonej grupy ryzyka; P C 

Z.20.2(5)1. określać stopień twardości wody; P C 

Z.20.2(5)2. określać rodzaje wody używanej w technologii dekontaminacji; P C 

Z.20.2(5)3. identyfikować zagrożenia wynikające z używania wody o złych 
parametrach; 

P C 
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Z.20.2(7)1. obsługiwać myjnie dezynfektory;  P C 

Z.20.2(7)2. obsługiwać myjnie ultradźwiękowe; P C 

Z.20.2(10)1. sprawdzać wydruki z rejestratora myjni dezynfektora; P C 

Z.20.2(10)2. zwalniać wsad po sprawdzeniu parametrów procesów 
dezynfekcji;  

P C 

Z.20.2(11)1. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji maszynowej; P C 

Z.20.2(11)2. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji manualnej; P C 

Z.20.3(1)1. przeprowadzać sterylizację parą wodną;  P C 

Z.20.3(1)2. przeprowadzać sterylizację niskotemperaturową; P C 

Z.20.3(4)1. rozróżniać opakowania jednorazowe; P B 

Z.20.3(4)2. rozróżniać opakowania wielorazowe; P B 

Z.20.3(5)1. kompletować zestawy; P C 

Z.20.3(5)2. przygotowywać pakiety okolicznościowe; P C 

Z.20.3(5)3. przygotowywać narzędzia pojedyncze; P C 

Z.20.3(6)1. dobierać rodzaj opakowania dla stosowanej metody 
sterylizacji; 

P C 

Z.20.3(6)2. dostosowywać materiał opakowaniowy do rodzaju sprzętu i 
wyrobów medycznych; 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu testu szczelności sterylizatora parowego. 
 

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Placówki wytypowane do zajęć praktycznych – placówki zakładów opieki zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
 
Środki dydaktyczne 
Instrukcje do ćwiczeń, instrukcje producenta sterylizatora parowego, regulaminu placówki, instrukcji stanowiskowej. 

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Metoda instruktażu, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne, czas trwania 1 godzina. 
 
Formy organizacyjne 
Praca w grupie, maksymalnie 5 osób. 
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Zadania będzie polegało na ocenie wykonania przez ucznia następujących elementów: 

 stosowania środków ochrony indywidualnej, 

 higienicznego  mycia i dezynfekcji rąk, 

 przeprowadzenia testu szczelności, 

 ocenie  wyniku testu szczelności. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
 
 

 

7.3 Kontrola i dokumentacja procesów dekontaminacji medycznej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

Z.20.2(6)1. stosować testy kontroli procesów mycia P C  Kontrola sprawności urządzeń w ciągu technologicznym. 

 Metody i narzędzia używane do kontroli jakości procesów mycia i 
dezynfekcji. 

 Walidacja urządzeń myjących.- 

 Metody i narzędzia używane do kontroli jakości procesów 
sterylizacji: wskaźniki biologiczne, chemiczne, fizyczne, przyrządy 
testowe procesów. 

 Wymagania normatywne dla wskaźników biologicznych i 
chemicznych. 

 Walidacja procesów sterylizacji wyrobów medycznych. 

Z.20.2(6)2. stosować  chemiczne testy kontroli dezynfekcji termicznej  P C 

Z.20.2(6)3. stosować elektroniczne testy kontroli dezynfekcji termicznej P C 

Z.20.2(8)1. sprawdzać media zasilające P C 

Z.20.2(8)2. sprawdzać drożność ramion spryskujących, odpływu P C 

Z.20.2(8)3. wykonywać program kontrolny urządzenia P C 

Z.20.2(8)4. interpretować wyniki  P B 
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Z.20.3(3)1. sprawdzać media zasilające P C  Interpretacja wyników prowadzonej kontroli urządzeń i jakości 
procesów podczas wytwarzania jałowych wyrobów medycznych. 

 Kontrola opakowań wyrobów medycznych. 

 Zwalnianie wsadu. 

 Dokumentacja procesów dekontaminacji medycznej. 

 Zarządzanie ryzykiem na poszczególnych etapach wytwarzania 
wyrobu medycznego. 

 Media zasilające. 

 Testy funkcyjne zgrzewarek. 

 Magazynowanie jałowych wyrobów medycznych. 

 Dystrybucja materiałów na oddziały. 
 

Z.20.3(3)2. przeprowadzać testy kwalifikujące urządzenia do pracy P C 

Z.20.3(7)1. rozróżniać stosowane testy P B 

Z.20.3(7)2. dobierać testy do kontroli sterylizacji parą wodną  P C 

Z.20.3(7)3. dobierać testy do kontroli sterylizacji niskotemperaturowej P C 

Z.20.3(8)1. sprawdzać media zasilające zgrzewarki P C 

Z.20.3(8)2. wykonywać testy funkcyjne zgrzewarki P C 

Z.20.3(8)3. określać poprawność działania urządzenia P C 

Z.20.3(9)1. rozróżniać testy urządzeń stosowanych w technologii mycia i 
dezynfekcji 

P B 

Z.20.3(9)2. określać poprawność urządzeń na podstawie przeprowadzonych 
testów 

P C 

Z.20.3(10)1. monitorować pracę urządzenia za pomocą odpowiednich 
wskaźników 

P C 

Z.20.3(10)2. odczytywać wskaźniki użyte do kontroli cyklu P C 

Z.20.3(10)3. interpretować wyniki wskaźników  P B 

Z.20.3(10)4. sprawdzać wydruki z urządzenia P C 

Z.20.3(10)5. podejmować decyzje o zwolnieniu wsadu P C 

Z.20.3(11)1. kontrolować opakowania jednorazowe P C 

Z.20.3(11)2. kontrolować opakowania wielorazowe  P C 

Z.20.3(12)1. kontrolować  temperaturę magazynu P C 

Z.20.3(12)2. kontrolować wilgotność  magazynu P C 

Z.20.3(12)3. kontrolować sprawność wentylacji P C 

Z.20.3(13)1. przekazywać sprzęt użytkownikowi P C 

Z.20.3(13)2. dokumentować przekazanie sprzętu odbiorcy P C 

Z.20.3(14)1. sporządzać dokumentację mycia i  dezynfekcji P C 

Z.20.3(14)2. sporządzać dokumentację sterylizacji P C 

Z.20.3(14)3. sporządzać dokumentację przyjęcia i wydawania sprzętu P C 
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Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na wypełnieniu dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji sprzętu przekazanego do sterylizatorni. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Placówki wytypowane do zajęć praktycznych – placówki zakładów opieki zdrowotnej posiadające strefową centralną sterylizatornię. 
 
Środki dydaktyczne 
Dokumentacja procesu mycia i dezynfekcji stosowana w miejscu odbywania praktyk. 

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Metoda instruktażu i pokazu, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie: 

 wpisu ilości sprzętu przyjętego do mycia i dezynfekcji, 

 asortymentu sprzętu mytego i dezynfekowanego, 

 zastosowanej metody i techniki mycia i dezynfekcji, 

 zastosowanych środków myjąco-dezynfekujących, 

 skuteczności procesu mycia, 

 osoby odpowiedzialnej. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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7. 4 Etyka i odpowiedzialność zawodowa technika sterylizacji medycznej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. wyrażać szacunek wobec podopiecznych, współpracowników, 
pracodawcy; 

P C 
 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. 

 Przepływ informacji w zespole. 

 Organizacja stanowiska pracy. 

 Zasady etyki zawodowej. 

 Opis stanowiska pracy - przydzielanie obowiązków, 
odpowiedzialności  i uprawnień zgodne z kompetencjami 
pracowników. 

 Zasady dobrej organizacji pracy własnej i zespołu. 

 Kierowanie pracą zespołu. 

 Motywacja i rozwój zawodowy personelu. 

 Modernizacja techniczna i organizacyjna centralnej sterylizator 
ni w zakresie wyposażenia i funkcjonowania zgodnie z 
obowiązującymi wymogami. 

KPS(1)2. rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań 
zawodowych; 

P C 

KPS(2)1. wykorzystywać różne metody i techniki pracy w realizacji zadań 
zawodowych 

P C 

KPS(2)2. posługiwać się ewaluacją i oceną przy realizacji zadań 
zawodowych; 

P C 

KPS(3)1. przewidywać następstwo działań; P D 

KPS(3)2. przewidywać następstwo działań; P D 

KPS(4)1. inicjować możliwe zmiany; P C 

KPS(4)2. planować zmiany; P D 

KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; P C 

KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie ze 
stresem; 

P C 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie ; P C 

KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach branżowych; P C 

KPS(7)1. stosować zasady zaufania i poszanowania prywatności w 
wykonywaniu zadań zawodowych, przestrzegać tajemnicy zawodowej; 

P C 
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KPS(7)2.stosuje przepisy prawa ochrony danych osobowych; zawodowej; P C 

KPS(8)1.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; P C 

KPS(8)2.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; P C 

OMZ(1)1. diagnozować role i  pozycje grupowe zespołu; P D 

OMZ(1)2. analizować przydzielone zadania; P D 

OMZ(1)3. zaplanować podział na członków zespołu; P C 

OMZ(2)1. identyfikować potencjał grupy; P C 

OMZ(2)2. dobierać osoby do wykonywania zadań zgodnie z uprawnieniami P C 

OMZ (3)1. organizować stanowisko pracy; P C 

OMZ (3)2. kontrolować wykonanie przydzielonych zadań; P C 

OMZ (4)1. przydzielić zadań; P C 

OMZ (4)2.nadzorować wykonanie  przydzielonych zadań; P C 

OMZ (5)1. wdrażać rozwiązania innowacyjne poprawiające jakość pracy; P C 

OMZ (5)2. wdrażać rozwiązania techniczne poprawiające jakość pracy P C 

OMZ (5)3. wdrażać rozwiązania organizacyjne poprawiające jakość pracy P C  

OMZ (6)1. komunikować się ze współpracownikami. P C  

OMZ (6)2. stosować skuteczne sposoby komunikacji werbalnej i 
pozawerbalanej; 

P C  

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z aktualnymi wymogami; zorganizowanie pracy zespołu. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej, pracowni  w  tablicę szkolną, rzutnik multimedialny. 
 
Środki dydaktyczne 
Podręczniki, prezentacje multimedialne. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż , pokaz, wykład informacyjny, dyskusja. 
 
Formy organizacyjne 
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Praca indywidualna lub grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Egzamin testowy i praktyczny. 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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8. UDZIELANIE  I-EJ POMOCY  Z ELEMENTAMI ANATOMII PRAKTYCZNEJ  
8.1. Ocena stanu funkcjonowania organizmu 

8.2. Zasady bhp w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych 

8.1.Ocena stanu funkcjonowania organizmu 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

PKZ(Z.a)1.1. charakteryzować  budowę ciała ludzkiego P C  Budowa ciała ludzkiego; 

 Funkcje i czynności komórek, tkanek , narządów i układów 
człowieka; 

 Zagrożenia występujące  podczas wykonywania dekontaminacji 
medycznej. 

 Wypadki przy pracy. 
 

PKZ(Z.a)1.2. dokonywać topograficznego podziału ciała ludzkiego P C 

PKZ(Z.a)1.3. dokonywać podziału na komórki, tkanki, narządy, układy  P C 

PKZ.(Z.a.)6.1. określać stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z ze 
środowiska pracy 

P C 

PKZ.(Z.a.)6.2. określać nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z 
predyspozycji ogólnoustrojowych 

P C 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na postępowaniu w przypadku oparzenia para wodną w trakcie wykonywania zadań zawodowych. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej, pracowni anatomii . 
 
Środki dydaktyczne 
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Podręczniki, atlasy anatomiczne, modele, prezentacje multimedialne, algorytmy postępowania w przypadku oparzenia  
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż , pokaz,  
Formy organizacyjne 
Praca  grupowa. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie postępowania po oparzeniu  

 schłodzenie wodą miejsca oparzenia 

 zabezpieczenie miejsca oparzenia 

 zapewnienie profesjonalnej pomocy medycznej  

 Ocena KPS i OMZ 

 wyłonienie lidera 

 praca w małych zespołach 

 podejmowanie działań w odpowiedniej kolejności 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 

8.2. Zasady bhp w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
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Materiał kształcenia 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p/pż P C  Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska. 

BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska P C 
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BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp P C  Stan zagrożenia życia i zdrowia. 

 Udzielanie I pomocy  

 Ustawiczne doskonalenie umiejętności zawodowych. 
 
 

BHP(10)1.  udzielić pierwszej pomocy  w stanach zagrożenia życia i zdrowia; P C 

BHP(10)2. udzielić pomocy  w czasie wypadku przy pracy  P C 

KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; P B 

KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie ze 
stresem; 

P C 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie ; P B 

KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach branżowych; P C  

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na sprawdzeniu wiedzy dotyczącej postępowania w przypadku zakłucia narzędziem  skażonym. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej, pracowni wyposażonej fantomy, rzutnik multimedialny. 
 
Środki dydaktyczne 
Fantom -dorosły, dziecko, aparat do masażu serca, podręczniki, prezentacje multimedialne.  

 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż , pokaz, ,  inscenizacja z użyciem fantomu. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia indywidualne i grupowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Przeprowadzenie testu  praktycznego. 
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie wykonania procedury postępowania w trakcie zakłucia  
- znajomość procedury postępowania w trakcie zakłucia 
- wykonaniu czynności po zakłuciu 
- wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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9. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA 
9.1. Tworzeniu warunków do wykonywania zadań 

9.2. Obsługa urządzeń biurowych niezbędnych do wykonywania zadań. 

9.1 Tworzenie warunków do wykonywania zadań 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

Z.20.3(17)1. uczestniczyć w szkoleniach branżowych P B 

 Organizacja konferencji, szkoleń branżowych. 

 Szkolenia z zakresu dekontaminacji. 

 Przepisy bhp. 

 Przepisy p/poż. 

 Ergonomia stanowiska pracy. 

 Ochrona środowiska. 

 Aktualizacja wiedzy zgodnie ze zmieniającymi się 
wymogami dla centralnych sterylizatorni. 

 Wykazy wykonanych usług. 
 

Z.20.3(17)2. samodzielnie doskonalić nabyte umiejętności P B 

Z.20.3(17)3. prowadzić szkolenia z zastosowaniem sprzętu 
multimedialnego; 

P C 

PDG(11)1.planować budżet działalności w  określonym czasie ( miesiąc , 
kwartał , rok) 

P D 

BHP(7)1. stosować zasady ergonomii dla zajmowanego stanowiska pracy P C 

BHP(7)2. stosować zasady BHP dla swojego stanowiska pracy P C 

BHP(7)3. stosować zasady p/poż dla swojego stanowiska pracy P C 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p/pż P C 

BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska P C 

BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp P C 

PDG(10)2. planować organizacje konferencji branżowych; P D  

PDG(10)3. planować szkolenia dla potencjalnych klientów; P D  

PDG(10)4.opracować i analizować  ankietę badania potrzeb klientów   P D  

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polgalo na przeprowadzeniu szkolenia z zastosowaniem sprzętu multimedialnego. 
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej, pracowni wyposażonej w tablicę szkolną, sprzęt multimedialny. 
 
Środki dydaktyczne 
Instrukcje bhp i p/poż, przykładowe procedury, prezentacje multimedialne. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Instruktaż , objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacje. 
 
Formy organizacyjne 
Praca grupowa. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie: 
- wyboru tematu szkolenia, 
- użycie sprzętu, 
- przeprowadzenia prezentacji. 
 

 
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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9.2.Obsługa urządzeń biurowych niezbędnych do wykonywania zadań. 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi ….  
 

Poziom wymagań 
programowych (P lub 
PP)  

Kategoria 
taksonomiczna  

Materiał kształcenia 

PDG(9)1.obsługiwać biurowe urządzenia  
zastosować programy  

P C 
 Zasady ewidencji, dokumentacji i statystyki wykonanych zadań. 

 Programy komputerowe i ich stosowanie w prowadzonej 
działalności. 

 Kalkulacja kosztów w prowadzonej działalności. 

 Analiza kosztów działalności centralnej sterylizatorni – wycena i 
analiza kosztów jednostkowych produktów dekontaminacji. 

 Urządzenia biurowe. 

 Dokumentacja dekontaminacji. 

 Budżet i kalkulacja kosztów. 
 

PDG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
branżowej działalności gospodarczej 

P C 

PDG(11)2.zidentyfikować składniki kosztów w procesie dekontaminacji P A 

PDG(11)3.wskazać optymalizację kosztów w prowadzonej działalności P C 

PKZ(Z.a.)15.1. sporządzać dokumentację dekontaminacji  zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

P C 

PKZ(Z.a.)15.2.przechowywać dokumentację dekontaminacji  zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

P C 

PKZ(Z.a.)24.1. stosować programy biurowe wspomagające przeprowadzenie 
zadań  

P C 

PKZ(Z.a.)24.2. stosować arkusz Excell do prowadzonej statystyki P C 

PKZ(Z.a.)24.3. analizować koszty działań z zastosowaniem programów 
komputerowych 

P C 

Z.20.3(3)3.korzystać z komputerowego systemu archiwizacji danych; P C 

Z.20.3(18)1. sporządzać statystykę wykonanych procesów P C 

Z.20.3(18)2. prowadzić statystykę pakietów P C 

Z.20.3(18)3. analizować i obliczać ilość niezbędnych materiałów P C 

Z.20.3(19)1. obliczać koszt dezynfekcji zestawu narzędziowego P C 

Z.20.3(19)2. obliczać koszty sterylizacji pakietu P C 
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PDG(11)1.planować budżet działalności w  określonym czasie ( miesiąc , 
kwartał , rok); 

P D  

PDG(11)2.zidentyfikować składniki kosztów w procesie dekontaminacji; P B  

Planowane zadania (ćwiczenia) 
Zadanie będzie polegało na identyfikacji kosztów bezpośrednich przygotowaniu roztworu środka dezynfekcyjnego. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali szkolnej, pracowni wyposażonej w tablicę szkolną, rzutnik multimedialny. 
 
Środki dydaktyczne 
Ilość środka dezynfekcyjnego, koszt środka dezynfekcyjnego. 
 
Zalecane metody dydaktyczne 
Metoda instruktażu , objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 
 
Formy organizacyjne 
Praca indywidualna  
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie zadania będzie polegało na ocenie: 
- ilości preparatu dezynfekcyjnego, 
- ilości środków ochrony osobistej, 
- ilości zużytych mediów, 
- czasu pracy. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
Dostosowanie warunków, środków, metod i form do potrzeb ucznia; 
dostosowanie warunków, środków, metod i form do możliwości ucznia. 
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ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1.Efekty kształcenia dla zawodu technik sterylizacji medycznej zapisane w podstawie programowej – tabela 1. 
ZAŁĄCZNIK 2. Pogrupowane efekty kształcenia – tabela 2. 
ZAŁĄCZNIK 3 Uszczegółowione efekty kształcenia – tabela 4. 
 
 

Załącznik 1. Efekty kształcenia dla zawodu technik sterylizacji medycznej zapisane w podstawie programowej 

Tabela 1. Efekty kształcenia w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej 321104 
Nazwa grupy efektów kształcenia Efekty kształcenia  

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

Podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej (PDG) 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa 
autorskiego; 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 
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PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

Język migowy PKZ(Z.a)(23)1. opisać wybrane problemy środowiska niesłyszących; 

PKZ(Z.a)(23)2. wymienić potrzeby osób niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się; 

PKZ(Z.a)(23)3. wyjaśnić pojęcia z zakresu języka migowego; 

PKZ(Z.a)(23)4. scharakteryzować sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi; 

PKZ(Z.a)(23)5. odczytać znaki polskiego alfabetu palcowego oraz liczebników głównych i porządkowych; 

PKZ(Z.a)(23)6. posługiwać się czynnie polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi; 

PKZ(Z.a)(23)7. odczytać i zaprezentować 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego; 

PKZ(Z.a)(23)8. przekazać 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego zgodnie z zasadami systemu językowo – migowego 
w formie uproszczonej; 

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających 
realizację zadań zawodowych; 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka; 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

Kompetencje personalne i społeczne (KPS) KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 
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KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

KPS(10) współpracuje w zespole. 

Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) 
w przypadku zawodów nauczanych na poziomie 
technika 

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami. 

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

PKZ(Z.a) PKZ(Z.a)(1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka; 

PKZ(Z.a)(2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia; 

PKZ(Z.a)(3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; 

PKZ(Z.a)(4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych; 

PKZ(Z.a)(5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy; 

PKZ(Z.a)( 6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia; 

PKZ(Z.a)(7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych; 

PKZ(Z.a)(8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 

PKZ(Z.a)(9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym; 

PKZ(Z.a)(10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi; 

 PKZ(Z.a)(11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; 

PKZ(Z.a)(12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną; 

PKZ(Z.a)(13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu; 

PKZ(Z.a)(14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim; 

PKZ(Z.a)(15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; 

 PKZ(Z.a)(16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych; 

PKZ(Z.a)( 17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; 

PKZ(Z.a)(18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce; 

PKZ(Z.a)(19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce; 

PKZ(Z.a)(20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych; 

PKZ(Z.a)(21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych; 
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PKZ(Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników; 

PKZ(Z.a)(23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum); 

PKZ(Z.a)(24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie  

Z.20. Z.20.1(1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy fizyko-chemiczne w 
myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu 
zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(4) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych; 

Z.20.1(5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji; 

Z.20.1(6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta; 

Z.20.1(7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych. 

Z.20.2(1) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń; 

Z.20.2(2) stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej; 

Z.20.2(3) przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu; 

Z.20.2(4) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga; 

Z.20.2(5) identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji; 

Z.20.2(6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji; 

Z.20.2(7) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji; 

Z.20.2(8) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

Z.20.2(9) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji; 

Z.20.2(10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności dezynfekcji i 
zwolnieniu wsadu; 

Z.20.2(11) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji. 

Z.20.3(1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń; 

Z.20.3(2) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji; 

Z.20.3(3) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do sterylizacji; 

Z.20.3(4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji; 

Z.20.3(5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami; 

Z.20.3(6) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz 
przyjętego systemu opakowaniowego; 

Z.20.3(7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji; 
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Z.20.3(8) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania; 

Z.20.3(9) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

Z.20.3(10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności sterylizacji i zwolnieniu 
wsadu; 

Z.20.3(11) kontroluje wizualnie integralność opakowania; 

 Z.20.3(12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji; 

 Z.20.3(13) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy; 

Z.20.3(14) sporządza dokumentację dekontaminacji; 

 Z.20.3(15)  stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej; 

 Z.20.3(16) współpracuje z nadzorem sanitarnym na podstawie przepisów prawa; 

 Z.20.3(17) aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji; 

Z.20.3(18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materiały niezbędne w technologii dekontaminacji; 

Z.20.3(19) kalkuluje koszty dekontaminacji. 
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Załącznik 2. Pogrupowane efekty kształcenia 
 

Tabela 2. Pogrupowane efekty kształcenia 
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PKZ(Z.a)(13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu; 
  

X       

PKZ(Z.a)(14) identyfikuje miejsce i role zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie 
krajowym i europejskim 

X       

PKZ(Z.a)(18) charakteryzuje organizacje ochrony zdrowia w Polsce x       

PKZ(Z.a)(19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce   X      

PKZ(Z.a)(20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;  X      

PKZ(Z.a)(21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych;  X     37 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią. 

 x      

BHP(2)rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce; 

X       

BHP(3)określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; X       

 
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

X      9 

 PDG(1)stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;  X      

 
 PDG(2)stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

 X      
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 PDG(3)stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  X      

 PDG(4)rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;  X      

 PDG(5)analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;  X      

  PDG(6)inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;  X      

  PDG(7)przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  X      

 PDG(8)prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;  X     18 
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PKZ(Z.a.)(1)wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka; X X     56 

PKZ(Z.a)(2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia x x      

PKZ(Z.a)(3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia x x      

PKZ(Z.a.)(4)wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian 
chorobowych; 

X X      

PKZ(Z.a)(5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy x x      

PKZ(Z.a.)(6)charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia; X X      

PKZ(Z.a.)(7)dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych; X X      

PKZ(Z.a.)(8)udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i 
zdrowia; 

X X      

PKZ(Z.a)(12) komunikuje się z pacjentem, jego rodzina i grupą społeczną x x      

BHP(10)udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia. 
 

X X     8 
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PKZ(Z.a)(23)1. opisać wybrane problemy środowiska niesłyszących X      48 

PKZ(Z.a)(23)2. wymienić potrzeby osób niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się x       

PKZ(Z.a)(23)3. wyjaśnić pojęcia z zakresu języka migowego X       

PKZ(Z.a)(23)4. scharakteryzować sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi x       

PKZ(Z.a)(23)5. odczytać znaki polskiego alfabetu palcowego oraz liczebników głównych i porządkowych x       

PKZ(Z.a)(23)6. posługiwać się czynnie polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi x       

PKZ(Z.a)(23)7. odczytać i zaprezentować 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego x X      
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PKZ(Z.a)(23)8. przekazać 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego zgodnie z zasadami systemu 
językowo – migowego w formie uproszczonej 

x x      
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JOZ(1)posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych   

X X     32 

JOZ(2)interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

X X      

JOZ(3)analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; X X      

JOZ(4)formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w 
środowisku pracy; 

X X      

JOZ(5)korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. X X      

 

Z.20.1(1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 

X       

Z.20.1(2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy 
fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

X       
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Z.20.1(3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie 
geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

X       

Z.20.1(4) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych; X       

Z.20.1(5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji; X       

Z.20.1(6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta; X       

Z.20.2(1) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń; X       

Z.20.2(2) stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz 
maszynowej; 

X       

Z.20.2(3) przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu; X       

Z.20.2(4) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga; X       

Z.20.2(5) identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji; X       

Z.20.2(6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji; X       

Z.20.2(7) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji; X       

Z.20.2(8) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

X       

Z.20.2(9) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji; X       

Z.20.2(10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o X       
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skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;; 

Z.20.2(11) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji. X       

Z.20.3(9) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

X       

Z.20.3(14) sporządza dokumentację dekontaminacji; X       

Z.20.3(15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej; X      72 
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X       

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X       

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X       

KPS(4) jest otwarty na zmiany; X       

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X       

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X       

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; X       

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X       

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; X       

KPS(10) współpracuje w zespole. X       

PKZ(Z.a)(9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie 
skażonym; 

X       

PKZ(Z.a)(10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi; X       

PKZ(Z.a)(11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; X       

PKZ(Z.a)(15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; X       

PKZ(Z.a)(16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych; X       

TE
C

H
N

O
LO

G
IA

  

M
Y

C
IA

 I 

D
EZ

Y
N

FE
K

C
JI

 Z
 

EL
EM

EN
TA

M
I 

IN
FO

R
M

A
TY

K
I 

PKZ(Z.a)(17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; X       

PKZ(Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników X      34 

BHP(4) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; X      18 

BHP(5) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; X       

BHP(6) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

X       
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BHP(7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; X       

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych X       
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OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;  X      

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;  X      

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;  X      

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej; 

 X     12 

Z.20.1(1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej 

 X      

Z.20.1(2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy 
fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

 X      

Z.20.1(3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie 
geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

 X      

Z.20.1(4) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych;  X      

Z.20.1(5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji;  X      

Z.20.1(6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;  X      

Z.20.1(7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych  X      

Z.20.3(1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych metod i 
urządzeń; 

 X      

Z.20.3(2) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji  X      

Z.20.3(3) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania;  X      

Z.20.3(4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji;  X      

Z.20.3(5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami;   X      

Z.20.3(6) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej 
metody sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego; 

 X      

Z.20.3(7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji;  X      

Z.20.3(8) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania  X      

Z.20.3(10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o 
skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu; 

 X      

 

Z.20.3(11) kontroluje wizualnie integralność opakowania;  X      
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Z.20.3(12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;  X      

Z.20.3(13) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy;  X     80 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;  X      

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;  X      

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;  X      

KPS(4) jest otwarty na zmiany;  X      

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;  X      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;  X      

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;  X      

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;  X      

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;  X      

KPS(10) współpracuje w zespole;  X      

PKZ(Z.a)(17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;  X     6 

PKZ(Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postepowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;  X      
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BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

X       

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; X       

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

X      6 

PKZ(Z.a)(9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie 
skażonym; 

X      20 

PKZ(Z.a)(10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi; X       

PKZ(Z.a)(11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; X       

Z.20.1(1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 

X X     264 

Z.20.1(2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy 
fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

X X      

Z.20.1(3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie 
geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

X X      

Z.20.1(4) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych; X X      
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Z.20.1(5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji; X X      

Z.20.1(6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta; X X      

Z.20.1(7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych; X X      

Z.20.2(1) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń; X X      

Z.20.2(2) stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz 
maszynowej; 

X X      

Z.20.2(3) przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu; X X      

Z.20.2(4) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga; X X      

Z.20.2(5) identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji; X X      

Z.20.2(6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji; X X      

Z.20.2(7) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji; X X      

Z.20.2(8) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

X X      

Z.20.2(10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o 
skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu; 

X X      

Z.20.2(11) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji. X X      

Z.20.3(1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych metod i 
urządzeń; 

X X      

Z.20.3(3) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do sterylizacji; X X      

Z.20.3(4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji; X X      

Z.20.3(5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami; X X      

Z.20.3(6) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej 
metody sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego; 

X X      

Z.20.3(7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji; X X      

Z.20.3(8) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania; X X      

Z.20.3(9) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

X X      

Z.20.3(10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o 
skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu; 

X X      

Z.20.3(11) kontroluje wizualnie integralność opakowania; X X      



 
 
 
 

  
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

82 

 
 

 

Z.20.3(12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji; X X      

Z.20.3(13) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy; X X      

Z.20.3(14) sporządza dokumentację dekontaminacji; X X      

Z.20.3(15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej; X X      

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X      

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X      

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X      

KPS(4) jest otwarty na zmiany; X X      

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X X      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X      

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; X X      

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X      

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; X X      

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; X X      

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; X X      

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; X X      

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; X X      

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami. X X      
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BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

X       

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia. 

X      18 

PKZ(Z.a)(1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka; X X     30 

PKZ(Z.a)(6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia; X X      

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X       

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X       
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PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie X      4 
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działalności gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; x       

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. X       

PKZ(Z.a)(15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; X      10 

PKZ(Z.a)(24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. X       

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

X X      

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

X      3 

Z.20.3(3) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji; X       

Z.20.3(17) aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji; X X      

Z.20.3(18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materiały niezbędne w technologii dekontaminacji;  X      

Z.20.3(19) kalkuluje koszty dekontaminacji.  X     15 
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Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia . 
 

Tabela 4.  Uszczegółowione efekty kształcenia 
 

Nazwa 
przedmiotu / 

modułu / 
pracowni 

 
Efekty kształcenia z podstawy programowej 

 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

A B C 

 

PKZ(Z.a)(13) charakteryzuje prawne i etyczne 
uwarunkowania zawodu; 

PKZ(Z.a.)(13)1. scharakteryzować etyczne podstawy zawodu; 
PKZ(Z.a.)(13)2. rozwiązywać dylematy etyczne; 
PKZ.(Z.a.)(13)3. przestrzegać przepisów prawa w wykonywaniu zawodu; 

PKZ(Z.a)(14) identyfikuje miejsce i role zawodu w ramach 
organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie 
krajowym i europejskim; 

PKZ.(Z.a.)(14)1. opisywać organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie europejskim; 
PKZ(Z.a.)(14)2. umiejscawiać zawód w systemie ochrony zdrowia; 

PKZ(Z.a)(18) charakteryzuje organizacje ochrony zdrowia 
w Polsce; 

PKZ(Z.a.)(18)1. opisywać system opieki zdrowotnej w Polsce; 
PKZ(Z.a.)(18)2. scharakteryzować rynek usług medycznych; 

PKZ(Z.a)(19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;  

PKZ(Z.a.)(19)1. scharakteryzować system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce; 

PKZ(Z.a)(20) określa źródła i sposoby finansowania 
świadczeń zdrowotnych; 

PKZ(Z.a.)(20)1.określić źródła finansowania podmiotów działalności leczniczej; 

PKZ(Z.a)(21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych; PKZ(Z.a.)(21)1. wyjaśnia zasady kontraktowania usług medycznych; 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 

BHP(1)1. omówić pojęcie ochrony przeciwpożarowej; 
BHP(1)2. rozróżnić  środki  gaśnicze; 
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środowiska i ergonomią; 

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz 
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce; 

BHP(2)1. rozróżnić działania instytucji w zakresie ochrony pracy; 
BHP(2)2. rozróżnić działania instytucji w zakresie ochrony środowiska; 
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BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)1. scharakteryzować obowiązki pracodawcy w zakresie BHP; 
BHP(3)2. określić obowiązki pracownika w zakresie BHP; 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p/poż.; 
BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska; 
BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp; 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania 
gospodarki rynkowej; 

PDG(1)1.stosować zasady racjonalności gospodarowania; 
PDG(1)2.określać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; 
PDG(1)3.posługiwać się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii; 

 PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy 
prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(2)1. stosować przepisy prawa pracy; 
PDG(2)2. stosować przepisy prawa podatkowego; 
PDG(2)3. stosować przepisy o ochronie danych osobowych; 
PDG(2)4.stosować przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej; 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

PDG(3)1. Korzystać z przepisów prowadzenia działalności gospodarczej; 
PDG(3)2.zastosować zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP; 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje 
występujące w branży i powiązania między nimi; 

PDG(4)1. porównać branżowe przedsiębiorstwa państwowe; 
PDG(4)2. porównać branżowe przedsiębiorstwa prywatne; 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez 
przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

PDG(5)1.określać wspólny rodzaj działalności rynkowej; 
PDG(5)2. analizować czynniki kształtujące popyt na usługi medyczne ; 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży; 

PDG(6)1. organizować spotkania służbowe; 
PDG(6)2. zaprojektować współpracę z przedsiębiorstwami z branży medycznej; 

 PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(7)1. przygotowywać osobiste dokumenty potrzebne do rejestracji działalności gospodarczej; 
PDG(7)2. sporządzać dokumenty wynikające ze stosunku pracy; 
PDG(7)3. sporządzać umowy cywilnoprawne; 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z 
prowadzeniem działalności gospodarczej; 

PDG(8)1. prowadzić korespondencję ze współpracującymi firmami; 
PDG(8)2. prowadzić korespondencję z urzędami; 
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PKZ(Z.a)(1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu 
człowieka; 

PKZ(Z.a)(1)1. scharakteryzować  budowę ciała ludzkiego; 
PKZ(Z.a)(1)2. dokonać topograficznego podziału ciała ludzkiego; 
PKZ(Z.a)(1)3. dokonać podziału na komórki, tkanki, narządy, układy;  

 

PKZ(Z.a)(2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu 
zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia; 

PKZ(Z.a.)(2)1. scharakteryzować pojęcie zdrowia; 
PKZ(Z.a.)(2)2. określić pojęcie choroby; 
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PKZ(Z.a)(3) przestrzega zasad promocji zdrowia i 
zdrowego stylu życia; 

PKZ(Z.a.)(3)1. przestrzegać zasad zdrowego stylu życia; 
PKZ(Z.a.)(3)2. obliczać podstawowe składniki odżywcze; 

PKZ(Z.a)(4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, 
charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian 
chorobowych; 

PKZ(Z.a.)(4)1. scharakteryzować fizjologię komórek ,tkanek, narządów i układów; 
PKZ(Z.a)(4)2. scharakteryzować patologię komórek ,tkanek, narządów i układów; 
PKZ(Z.a.)(4)3. dokonać podziału drobnoustrojów; 
PKZ(Z.a.)(4)4. określić mechanizmy chorobotwórczości i oporności; 
PKZ.(Z.a.)(4)5. charakteryzuje patogeny alarmowe; 

PKZ(Z.a)(5) przestrzega zasad postępowania w przypadku 
podejrzenia występowania przemocy; 

PKZ.(Z.a.)(5)1. wskazywać sposoby przeciwdziałania przemocy; 
PKZ.(Z.a.)(5)2. wskazywać instytucje zobowiązane do udzielenia pomocy w przypadkach występowania 
zagrożenia przemocą; 

PKZ(Z.a)(6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia; PKZ.(Z.a.)(6)1. określić stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z ze środowiska pracy; 
PKZ.(Z.a.)(6)2. określić nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z predyspozycji ogólnoustrojowych; 

PKZ(Z.a)(7) dokonuje oceny parametrów podstawowych 
funkcji życiowych; 

PKZ(Z.a.)(7)1. sprawdzić tętno; 
PKZ(Z.a.)(7)2. sprawdzić oddech; 

PKZ(Z.a)(8) udziela, zgodnie z kompetencjami 
zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia 
życia i zdrowia; 

PKZ(Z.a.)(8)1. udzielić I pomocy ; 
PKZ(Z.a.)(8)2. wezwać pomoc medyczną; 

 PKZ(Z.a)(12) komunikuje się z pacjentem, jego rodzina i 
grupą społeczną; 

PKZ(Z.a.)(12)1.opisywać komunikacje jako proces interpersonalny; 
PKZ(Z.a.)(12)2. stosować zasady skutecznego komunikowania; 
PKZ(Z.a.)(12)3. wykorzystywać elementy asertywności, negocjacji , mediacji;  

 
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w 
wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia; 

BHP(10)1. udzielić pierwszej pomocy  w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 
BHP(10)2. udzielić pomocy  w czasie wypadku przy pracy; 
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 PKZ(Z.a)(23) posługuje się językiem migowym; PKZ(Z.a)(23)1. opisać wybrane problemy środowiska niesłyszących 
 PKZ(Z.a)(23)2. wymienić potrzeby osób niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się 
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PKZ(Z.a)(23)3. wyjaśnić pojęcia z zakresu języka migowego 
PKZ(Z.a)(23)4. scharakteryzować sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi 
PKZ(Z.a)(23)5. odczytać znaki polskiego alfabetu palcowego oraz liczebników głównych i porządkowych 
PKZ(Z.a)(23)6. posługiwać się czynnie polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i 
porządkowymi 
PKZ(Z.a)(23)7. odczytać i zaprezentować 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego 
PKZ(Z.a)(23)8. przekazać 300 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego zgodnie z zasadami 
systemu językowo – migowego w formie uproszczonej 
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JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań 
zawodowych;   

JOZ(1)1. posługiwać się zasobem środków językowych leksykalnych; 
JOZ(1)2. posługiwać się zasobem środków językowych gramatycznych; 
JOZ(1)3. posługiwać się zasobem środków językowych ortograficznych; 
JOZ(1)4. posługiwać się zasobem środków językowych fonetycznych; 

JOZ (2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania 
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

JOZ(2)1. wykonać polecenia serwisu wypowiedziane w języku obcym; 
JOZ(2)2. określić  w języku obcym czynności związane z obsługą maszyn używanych w technologii 
dekontaminacji; 

JOZ (3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne 
dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych; 

JOZ(3)1. stosować  instrukcje obsługi maszyn i urządzeń napisane w języku obcym; 
JOZ(3)2. wykonać komendy urządzeń; 
  

JOZ (4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz 
teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w 
środowisku pracy; 

JOZ(4)1.formułować krótkie teksty pisemne wykorzystując słownictwo zawodowe; 
JOZ(4)2.formułować krótkie wypowiedzi związane z wykonaniem prac; 
JOZ(4)3.słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi związanych z wykonywana pracą 

JOZ (5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji; JOZ(5)1. korzystać z branżowych portali internetowych; 
JOZ(5)2. korzystać z czasopism branżowych; 
JOZ(5)3.wyszukiwać w różnych źródłach obcojęzycznych informacje dotyczące procesu dekontaminacji 
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Z.20.1(1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem 
zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 
 

Z.20.1(1)1.dobierać  metody mycia i dezynfekcji; 
Z.20.1(1)2.dobierać metody sterylizacji; 
Z.20.1(1)3.rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne  pod kątem zastosowania metod; 

Z.20.1(2) identyfikuje materiały, z których wykonane są 
sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy 
fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 

Z.20.1(2)1.identyfikować metal, silikon, plastiki, szkło, gumę; 
Z.20.1(2)2.rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w myciu;  
Z.20.1(2)3.rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w dezynfekcji; 
 Z.20.1(2)4.rozróżniać odporność  na obciążenie  fizyko- chemiczne w sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz 
wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie 
geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i 
sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(3)1.demontować sprzęt i  wyroby medyczne w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 
Z.20.1(3)2.montować  sprzęt i wyroby medyczne po dezynfekcji; 
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Z.20.1(4) wykonuje testy funkcyjne i czynności 
diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych; 

Z.20.1(4)1.wykonywać testy funkcyjne prostych  narzędzi chirurgicznych; 
Z.20.1(4)2.wykonywać testy funkcyjne narzędzi  specjalistycznych narzędzi; 
Z.20.1(4)3.wykonywać testy endoskopów; 

Z.20.1(5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do 
dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji; 

Z.20.1(5)1.kwalifikować sprzęt do dezynfekcji; 
Z.20.1(5)2.kwalifikować sprzęt do sterylizacji; 
Z.20.1(5)3.kwalifikować sprzęt do renowacji lub  kasacji; 

Z.20.1(6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z 
instrukcjami producenta; 

Z.20.1(6)1. dobierać smary, oleje; 
Z.20.1(6)2.interpretować  instrukcje producenta; 

Z.20.2(1) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy 
zastosowaniu różnych metod i urządzeń; 

Z.20.2(1)1.wykonywać mycie w myjni mechanicznej 
Z.20.2(1)2.wykonywać mycie w myjni ultradźwiękowej 
Z.20.2(1)3.wykonywać dezynfekcję w myjni mechanicznej; 

Z.20.2(2) stosuje środki do nawilżania, 
bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji 
manualnej oraz maszynowej; 

Z.20.2(2)1.zastosować środki do nawilżania; 
Z.20.2(2)2.zastosować środki do mycia bakteriostatycznego; 
Z.20.2(2)3.zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji manualnej; 
Z.20.2(2)4.zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji maszynowej; 

Z.20.2(3) przygotowuje roztwory użytkowe środków 
dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu; 

Z.20.2(3)1. przygotowywać roztwory z koncentratów sypkich; 
Z.20.2(3)2. przygotowywać roztwory z koncentratów  ciekłych; 
Z.20.2(3)3. obliczyć stężenie procentowe roztworu użytkowego; 

Z.20.2(4) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z 
klasyfikacją Spauldinga; 

Z.20.2(4)1. określać wymaganą czystość mikrobiologiczną narzędzi; 
Z.20.2(4)2. rozróżniać grupy ryzyka; 
Z.20.2(4)3. kwalifikować sprzęt do określonej grupy ryzyka; 

Z.20.2(5) identyfikuje parametry wody użytej w procesach 
dekontaminacji; 

Z.20.2(5)1. badać stopień twardości wody; 
Z.20.2(5)2. określać rodzaje wody używanej w technologii dekontaminacji 
Z.20.2(5)3. identyfikować zagrożenia wynikające z używania wody o złych parametrach; 

Z.20.2(6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów 
dezynfekcji; 

Z.20.2(6)1.stosować testy kontroli procesów mycia; 
Z.20.2(6)2. stosować  chemiczne testy kontroli dezynfekcji termicznej ; 
Z.20.2(6)3. stosować elektroniczne testy kontroli dezynfekcji termicznej; 
Z.20.2(6)4. stosować testy wykrywające pozostałości białkowe; 

Z.20.2(7) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w 
technologii mycia i dezynfekcji; 

Z.20.2(7)1. obsługiwać myjnie dezynfektory; 
Z.20.2(7)2. obsługiwać myjnie ultradźwiękowe; 

Z.20.2(8) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i 
dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

Z.20.2(8)1. sprawdzać media zasilające; 
Z.20.2(8)2. sprawdzać drożność ramion spryskujących, odpływu; 
Z.20.2(8)3. wykonywać program kontrolny urządzenia; 
Z.20.2(8)4. interpretować wyniki testów; 

Z.20.2(9) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń Z.20.2(9)1. dopuszczać urządzenia do pracy; 
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wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji; Z.20.2(9)2. określać sprawność systemów dozowania; 

Z.20.2(10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i 
interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o 
skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu; 

Z.20.2(10)1. sprawdzać wydruki z rejestratora myjni dezynfektora; 
Z.20.2(10)2. zwalniać wsad po sprawdzeniu parametrów procesów dezynfekcji; 

Z.20.2(11) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji; Z.20.2(11)1. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji maszynowej; 
Z.20.2(11)2. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji manualnej; 

Z.20.3(9) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i 
dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

Z.20.3(9)1. rozróżniać testy urządzeń stosowanych w technologii mycia i dezynfekcji; 
Z.20.3(9)2.określać poprawność działania urządzeń na podstawie przeprowadzonych testów; 

Z.20.3(14) sporządza dokumentację dekontaminacji; Z.20.3(14)1.sporządzać dokumentację mycia i  dezynfekcji; 
Z.20.3(14)3.sporządzać dokumentację przyjęcia i wydawania sprzętu; 

Z.20.3(15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej; 

Z.20.3(15)1.przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  procedurami mycia i dezynfekcji; 
Z.20.3(15)2.przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  procedurami sterylizacji; 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
KPS(1)1. wyrażać szacunek wobec podopiecznych, współpracowników, pracodawcy 
KPS(1)2. rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

KPS(2)1. wykorzystywać różne metody i techniki pracy w realizacji zadań zawodowych 
KPS(2)2. posługiwać się ewaluacją i oceną przy realizacji zadań zawodowych 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
KPS(3)1. przewidywać następstwo działań; 
KPS(3)2. przewidywać następstwo działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 
KPS(4)1. inicjować możliwe zmiany; 
KPS(4)2. planować zmiany; 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie ze stresem; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 
zawodowe; 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie ; 
KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach branżowych; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

KPS(7)1. stosować zasady zaufania i poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych, 
przestrzegać tajemnicy zawodowej; 
KPS(7)2.stosuje przepisy prawa ochrony danych osobowych; zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za 
podejmowane działania; 

KPS(8)1.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
KPS(8)2.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; 
KPS(9)1.potrafi negocjować warunki kontraktu; 
KPS(9)2.potrafi uzgadniać kompromis; 

KPS(10) współpracuje w zespole; KPS(10)1. przyjąć role w zespole w zależności od sytuacji; 
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KPS(10)2. kierować zespołem; 

PKZ(Z.a)(9) rozróżnia sposoby postępowania w razie 
bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie 
skażonym; 

PKZ(Z.a.)(9)1. omawiać rolę personelu w zapobieganiu zakażeniom; 
PKZ(Z.a.)(9)2. postępować zgodnie z procedurą ekspozycji zawodowej; 

 

PKZ(Z.a)(10) przestrzega zasad bezpieczeństwa 
związanych z materiałami biologicznie skażonymi; 

PKZ(Z.a.)(10)1. rozróżniać rodzaje zagrożeń biologicznych ; 
PKZ(Z.a.)(10)2. przestrzegać instrukcji i procedur w trakcie pracy z materiałem biologicznie skażonym; 

PKZ(Z.a)(11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; PKZ.(Z.a.)(11)1. definiować pojęcia aseptyki i antyseptyki; 
PKZ(Z.a.)(11)2. stosować zasady postępowania aseptycznego i antyseptycznego; 

PKZ(Z.a)(15) sporządza, prowadzi i archiwizuje 
dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; 

PKZ(Z.a.)(15)1. sporządzać dokumentację dekontaminacji  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa; 
PKZ(Z.a.)(15).2.przechowywać dokumentację dekontaminacji  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa; 

PKZ(Z.a)(16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji 
zadań zawodowych; 

PKZ(Z.a.)(16)1. przestrzegać wytycznych producenta sprzętu i wyrobów medycznych i preparatów 
dezynfekcyjnych; 
PKZ(Z.a.)(16)2.  przestrzegać wytycznych producenta  preparatów dezynfekcyjnych; 

PKZ(Z.a)(17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym 
zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; 

PKZ(Z.a.)(17)1. współpracować z klientem zewnętrznym; 
PKZ(Z.a.)(17)2. współpracować z jednostkami organizacyjnymi zakładu pracy; 
PKZ(Z.a.)(17)3. współpracować w ramach własnego zespołu pracowników; 

PKZ(Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postępowania w 
stosunku do pacjentów oraz współpracowników; 

PKZ(Z.a.)(22)2. przestrzegać procedur i instrukcji zapewniających prawidłowy przebieg procesu 
dekontaminacji; 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia 
człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

BHP(4)1. przewidzieć zagrożenia dla życia wynikające ze stanowiska  pracy; 
BHP(4)2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia wynikające ze stanowiska pracy; 

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem 
szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

BHP(5)1. charakteryzować czynniki szkodliwe w miejscu pracy; 
BHP(5)2. rozróżniać czynniki szkodliwe w miejscu pracy; 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm człowieka; 

BHP(6)1. wyjaśniać działanie szkodliwych czynników biologicznych 
BHP(6)2. wyjaśniać działanie szkodliwych czynników fizyczno- chemicznych; 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy zgodnie z wymogami  ergonomii;  
BHP(7)2. stosować zasady BHP dla swojego stanowiska pracy; 
BHP(7)3. stosować zasady p/poż dla swojego stanowiska pracy; 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 

BHP(8)1. stosować okulary ochronne 
BHP(8)2. stosować rękawiczki 
BHP(8)3. stosować fartuchy ochronne 
BHP(8)4. stosować maski  ochronne; 



 
 
 
 

  
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

91 

 
 

 

BHP(8)5. stosować obuwie ochronne; 
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OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

OMZ(1)1 diagnozować role i  pozycje grupowe zespołu; 
OMZ(1)2 analizować przydzielone zadania 
OMZ(1)3 zaplanować podział na członków zespołu 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 
zadań; 

OMZ(2)1 identyfikować potencjał grupy; 
 
OMZ(2)2 dobierać osoby do wykonywania zadań zgodnie z uprawnieniami 

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

OMZ (3)1. organizować stanowisko pracy; 
 
OMZ (3)2. kontrolować wykonanie przydzielonych zadań; 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje 
programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej; 

PDG(9)1.obsługiwać biurowe urządzenia, zastosować programy komputerowe ; 
 
 

Z.20.1(1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem 
zastosowania metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 

Z.20.1(1)2.dobierać metody sterylizacji; 
Z.20.1(1)3.rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne  pod kątem zastosowania metod;  

Z.20.1(2) identyfikuje materiały, z których wykonane są 
sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy 
fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 

Z.20.1(2)1.identyfikować metal, silikon, plastiki, szkło, gumę; 
Z.20.1(2)2.rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji; 

Z.20.1(3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz 
wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie 
geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i 
sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(3)1.demontować sprzęt i  wyroby medyczne w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 
Z.20.1(3)2.montować  sprzęt i wyroby medyczne po dezynfekcji; 

Z.20.1(4) wykonuje testy funkcyjne i czynności 
diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych; 

Z.20.1(4)1. wykonywać testy funkcyjne narzędzi chirurgicznych; 
Z.20.1(4)2. wykonywać testy funkcyjne narzędzi  specjalistycznych;  
Z.20.1(4)3. wykonywać testy endoskopów; 

Z.20.1(5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do 
dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji; 

Z.20.1(5)2.kwalifikować sprzęt do sterylizacji; 
Z.20.1(5)3.kwalifikować sprzęt do renowacji lub  kasacji; 

Z.20.1(6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z 
instrukcjami producenta; 

Z.20.1(6)1. dobierać smary i oleje;  
Z.20.1(6)2.interpretować  instrukcje producenta; 

Z.20.1(7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do 
zestawów zabiegowych; 

Z.20.1(7)1.wykonywać zestawy zabiegowe zgodnie z listą; 
 
Z.20.1(7)2.sprawdzać zestawy pod względem ilościowym i jakościowym; 

Z.20.3(1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów Z.20.3(1)1. rozróżniać metody sterylizacji; 
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medycznych przy zastosowaniu różnych metod i 
urządzeń; 

Z.20.3(2) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w 
technologii sterylizacji; 

Z.20.3(2)1. rozróżniać rodzaje sterylizatorów; 

Z.20.3(3) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do 
zapewnienia szczelności opakowania; 

Z.20.3(3)1. określać media zasilające; 
Z.20.3(3)2.sprawdzać media zasilające; 

Z.20.3(4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w 
procesach sterylizacji; 

Z.20.3(4)1.rozróżniać opakowania jednorazowe;  
Z.20.3(4)2.rozróżniać opakowania wielorazowe; 

Z.20.3(5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do 
sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami;  

Z.20.3(5)1. kompletować zestawy; 
Z.20.3(5)2. przygotowywać pakiety okolicznościowe; 
Z.20.3(5)3. przygotowywać narzędzia pojedyncze; 

Z.20.3(6) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od 
rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej metody 
sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego; 

Z.20.3(6)1.dobierać rodzaj opakowania dla stosowanej metody sterylizacji; 
Z.20.3(6)2.dostosowywać materiał opakowaniowy do rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych; 

Z.20.3(7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów 
sterylizacji; 

Z.20.3(7)1.rozróżniać stosowane testy; 
Z.20.3(7)2.dobierać testy do kontroli sterylizacji parą wodną; 
Z.20.3(7)3.dobierać testy do kontroli sterylizacji niskotemperaturowej; 

Z.20.3(8) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do 
zapewnienia szczelności opakowania; 

Z.20.3(8)3.określać poprawność działania zgrzewarki; 

Z.20.3(10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, 
interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o 
skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu; 

Z.20.3(10)1.monitorować pracę urządzenia za pomocą odpowiednich wskaźników; 
Z.20.3(10)2.odczytywać wskaźniki użyte do kontroli cyklu sterylizacji; 
Z.20.3(10)3.interpretować wyniki wskaźników do kontroli sterylizacji; 
Z.20.3(10)4.sprawdzać wydruki z urządzenia; 
Z.20.3(10)5.podejmować decyzje o zwolnieniu wsadu; 

Z.20.3(11) kontroluje wizualnie integralność opakowania; Z.20.3(11)1.kontrolować opakowania jednorazowe; 
Z.20.3(11)2.kontrolować opakowania wielorazowe; 

Z.20.3.(12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji; Z.20.3(12).1.kontrolować  temperaturę magazynu; 
Z.20.3(12)2.kontrolować wilgotność  magazynu; 
Z.20.3(12)3.kontrolować sprawność wentylacji; 

Z.20.3(13) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie 
sterylizacji i przekazuje odbiorcy; 

Z.20.3(13)1.przekazywać sprzęt użytkownikowi; 
Z.20.3(13)2.dokumentować przekazanie sprzętu odbiorcy; 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
KPS(1)1. wyrażać szacunek wobec podopiecznych, współpracowników, pracodawcy; 
KPS(1)2. rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych; 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
KPS(2)1. wykorzystywać różne metody i techniki pracy w realizacji zadań zawodowych; 
KPS(2)2. posługiwać się ewaluacją i oceną przy realizacji zadań zawodowych; 
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KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
KPS(3)1. przewidywać następstwo działań; 
KPS(3)2. przewidywać następstwo działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 
KPS(4)1. inicjować możliwe zmiany; 
KPS(4)2. planować zmiany; 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie ze stresem; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 
zawodowe; 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie ; 
KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach branżowych; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

KPS(7)1. stosować zasady zaufania i poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych, 
przestrzegać tajemnicy zawodowej; 
KPS(7)2.stosuje przepisy prawa ochrony danych osobowych; zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za 
podejmowane działania; 

KPS(8)1.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
KPS(8)2.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; 
KPS(9)1.potrafi negocjować warunki kontraktu; 
KPS(9)2.potrafi uzgadniać kompromis; 

KPS(10) współpracuje w zespole; 
KPS(10)1. przyjąć role w zespole w zależności od sytuacji; 
KPS(10)2. kierować zespołem; 

PKZ(Z.a)(17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym 
zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; 

PKZ(Z.a.)(17)1. współpracować z klientem zewnętrznym 
PKZ(Z.a.)(17)2. współpracować z jednostkami organizacyjnymi zakładu pracy; 
PKZ(Z.a.)(17)3. współpracować w ramach własnego zespołu pracowników; 

PKZ(Z.a)(22) przestrzega zasad etycznego postępowania w 
stosunku do pacjentów oraz współpracowników; 

PKZ(Z.a.)(22)1. stosować zasady etyki zawodowej; 
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BHP(7)organizuje stanowisko pracy zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(7)1. stosować zasady ergonomii dla zajmowanego stanowiska pracy; 
BHP(7)2. stosować zasady BHP dla swojego stanowiska pracy; 
BHP(7)3. stosować zasady p/poż dla swojego stanowiska pracy;  

BHP(8)stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych; 

BHP(8)1. stosować indywidualne środki  ochrony wynikające z charakterystyki stanowiska pracy;  
BHP(8)2. stosować zbiorowe środki  ochrony wynikające z charakterystyki stanowiska pracy; 

BHP(9)przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p/poż; 
BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska; 
BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp; 

PKZ(Z.a. )(9)rozróżnia sposoby postępowania w razie 
bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie 
skażonym; 

PKZ(Z.a.)(9)1. omawiać rolę personelu w zapobieganiu zakażeniom 
PKZ(Z.a.)(9)2. postępować zgodnie z procedurą ekspozycji zawodowej; 

PKZ(Z.a.)(10)przestrzega zasad bezpieczeństwa PKZ(Z.a.)(10)1. rozróżniać rodzaje zagrożeń biologicznych; 
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związanych z materiałami biologicznie skażonymi; PKZ(Z.a.)(10)2. przestrzegać instrukcji i procedur w trakcie pracy z materiałem biologicznie skażonym; 

PKZ(Z.a. )(11)przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; PKZ.(Z.a.)(11)1. analizować działania z zakresu aseptyki i antyseptyki na stanowisku pracy; 
PKZ(Z.a.)(11)2. stosować zasady postępowania aseptycznego i antyseptycznego; 

Z.20.1(1)rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem 
zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 

Z.20.1(1)1. dobierać mycia i dezynfekcji;  
Z.20.1(1)2. dobierać metody sterylizacji; 

 
Z.20.1(2)identyfikuje materiały, z których wykonane są 
sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy 
fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 

Z.20.1(2)1. identyfikować metal, silikon, plastiki, szkło, gumę; 
Z.20.1(2)2. rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w myciu;  
Z.20.1(2)3. rozróżniać odporność  na  obciążenie  fizyko- chemiczne w dezynfekcji; 
Z.20.1(2)4. rozróżniać odporność  na obciążenie  fizyko- chemiczne w sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(3)przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz 
wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie 
geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i 
sterylizacji medycznej; 

Z.20.1(3)1. demontować sprzęt i  wyroby medyczne w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji 
medycznej; 
Z.20.1(3)2. montować  sprzęt i wyroby medyczne po dezynfekcji; 

Z.20.1(4)wykonuje testy funkcyjne i czynności 
diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych; 

Z.20.1(4)1. wykonywać testy funkcyjne prostych  narzędzi chirurgicznych; 
Z.20.1(4)2. wykonywać testy funkcyjne narzędzi  specjalistycznych narzędzi; 
Z.20.1(4)3. wykonywać testy endoskopów; 

Z.20.1(5)kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do 
dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji; 

Z.20.1(5)1.  kwalifikować sprzęt do dezynfekcji 
Z.20.1(5)2. kwalifikować sprzęt do sterylizacji 
Z.20.1(5)3. kwalifikować sprzęt do renowacji lub  kasacji 

 
Z.20.1(6)konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie 
z instrukcjami producenta; 
 

Z.20.1(6)1. dobierać smary , oleje, pianki  
Z.20.1(6)2. interpretować  instrukcje producenta; 

Z.20.1(7)kompletuje instrumentarium chirurgiczne do 
zestawów zabiegowych; 

Z.20.1(7)1. wykonywać zestawy zabiegowe zgodnie z listą; 

 
Z.20.2(1)przeprowadza mycie i dezynfekcję przy 
zastosowaniu różnych metod i urządzeń; 
 

Z.20.2(1)1. wykonywać mycie w myjni mechanicznej; 
Z.20.2(1)2. wykonywać mycie w myjni ultradźwiękowej; 
Z.20.2(1)3. wykonywać dezynfekcję w myjni mechanicznej; 

Z.20.2(2)stosuje środki do nawilżania, 
bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji 
manualnej oraz maszynowej; 

Z.20.2(2)1. zastosować środki do nawilżania; 
Z.20.2(2)2. zastosować środki do mycia bakteriostatycznego; 
Z.20.2(2)3.  zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji manualnej; 
Z.20.2(2)4. zastosować środki do oczyszczania i dezynfekcji maszynowej; 
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Z.20.2(3)przygotowuje roztwory użytkowe środków 
dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu; 

Z.20.2(3)1. przygotowywać roztwory z koncentratów sypkich; 
Z.20.2(3)2. przygotowywać roztwory z koncentratów  ciekłych; 
Z.20.2(3)3. obliczyć stężenie procentowe roztworu użytkowego; 

Z.20.2(4)dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z 
klasyfikacją Spauldinga; 

Z.20.2(4)1. określać wymaganą czystość mikrobiologiczną narzędzi; 
Z.20.2(4)2. rozróżniać grupy ryzyka; 
Z.20.2(4)3. kwalifikować sprzęt do określonej grupy ryzyka; 

Z.20.2(5)identyfikuje parametry wody użytej w 
procesach dekontaminacji; 

Z.20.2(5)1. badać stopień twardości wody; 
Z.20.2(5)2. określać rodzaje wody używanej w technologii dekontaminacji; 
Z.20.2(5)3. identyfikować zagrożenia wynikające z używania wody o złych parametrach; 

Z.20.2(6)stosuje odpowiednie testy kontroli procesów 
dezynfekcji; 

Z.20.2(6)1. stosować testy kontroli procesów mycia; 
Z.20.2(6)2. stosować  chemiczne testy kontroli dezynfekcji termicznej; 
Z.20.2(6)3. stosować elektroniczne testy kontroli dezynfekcji termicznej; 

Z.20.2(7)obsługuje sprzęt i urządzenia używane w 
technologii mycia i dezynfekcji; 

Z.20.2(7)1. obsługiwać myjnie dezynfektory; 
Z.20.2(7)2. obsługiwać myjnie ultradźwiękowe; 

Z.20.2(8)wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i 
dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

Z.20.2(8)1. sprawdzać media zasilające 
Z.20.2(8)2. sprawdzać drożność ramion spryskujących, odpływu, 
Z.20.2(8)3. wykonywać program kontrolny urządzenia; 
Z.20.2(8)4. interpretować wyniki; 

Z.20.2(10)kontroluje parametry procesu dezynfekcji i 
interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o 
skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu; 

Z.20.2(10)1. sprawdzać wydruki z rejestratora myjni dezynfektora; 
Z.20.2(10)2. zwalniać wsad po sprawdzeniu parametrów procesów dezynfekcji; 

Z.20.2(11)zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji. Z.20.2(11)1. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji maszynowej; 
Z.20.2(11)2. zwalniać sprzęt po procesie dezynfekcji manualnej; 

Z.20.3(1)przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów 
medycznych przy zastosowaniu różnych metod i 
urządzeń; 

Z.20.3(1)1. przeprowadzać sterylizację parą wodną; 
Z.20.3(1)2. przeprowadzać sterylizację niskotemperaturową; 

Z.20.3(3)przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń 
wykorzystywanych do sterylizacji; 

Z.20.3(3)1. sprawdzać media zasilające; 
Z.20.3(3)2. przeprowadzać testy kwalifikujące urządzenia do pracy; 

Z.20.3(4)rozróżnia rodzaje opakowań używanych w 
procesach sterylizacji; 

Z.20.3(4)1. rozróżniać opakowania jednorazowe; 
Z.20.3(4)2. rozróżniać opakowania wielorazowe; 

Z.20.3(5)przygotowuje pakiety wyrobów medycznych 
do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami; 

Z.20.3(5)1. kompletować zestawy; 
Z.20.3(5)2. przygotowywać pakiety okolicznościowe; 
Z.20.3(5)3. przygotowywać narzędzia pojedyncze; 

Z.20.3(6)stosuje materiał opakowaniowy w zależności 
od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej 

Z.20.3(6)1. dobierać rodzaj opakowania dla stosowanej metody sterylizacji; 
Z.20.3(6)2. dostosowywać materiał opakowaniowy do rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych; 
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metody sterylizacji oraz przyjętego systemu 
opakowaniowego; 

Z.20.3(7)klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów 
sterylizacji; 

Z.20.3(7)1. rozróżniać stosowane testy; 
Z.20.3(7)2. dobierać testy do kontroli sterylizacji parą wodną;  
Z.20.3(7)3. dobierać testy do kontroli sterylizacji niskotemperaturowej; 

Z.20.3(8)przeprowadza kontrolę urządzeń służących do 
zapewnienia szczelności opakowania; 

Z.20.3(8)1. sprawdzać media zasilające zgrzewarki; 
Z.20.3(8)2. wykonywać testy funkcyjne zgrzewarki; 
Z.20.3(8)3. określać poprawność działania urządzenia; 

Z.20.3(9)wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i 
dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o 
dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

Z.20.3(9)1. rozróżniać testy urządzeń stosowanych w technologii mycia i dezynfekcji 
Z.20.3(9)2. określać poprawność działania urządzeń na podstawie przeprowadzonych testów 

Z.20.3(10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, 
interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o 
skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu; 

Z.20.3(10)1. monitorować pracę urządzenia za pomocą odpowiednich wskaźników; 
Z.20.3(10)2. odczytywać wskaźniki użyte do kontroli cyklu; 
Z.20.3(10)3. interpretować wyniki wskaźników;  
Z.20.3(10)4. sprawdzać wydruki z urządzenia; 
Z.20.3(10)5. podejmować decyzje o zwolnieniu wsadu; 

Z.20.3(11)kontroluje wizualnie integralność 
opakowania; 

Z.20.3(11)1. kontrolować opakowania jednorazowe; 
Z.20.3(11)2. kontrolować opakowania wielorazowe; 

Z.20.3(12)magazynuje pakiety po procesie sterylizacji; Z.20.3(12)1. kontrolować  temperaturę magazynu; 
Z.20.3(12)2. kontrolować wilgotność  magazynu; 
Z.20.3(12)3. kontrolować sprawność wentylacji; 

Z.20.3(13)zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po 
procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy; 

Z.20.3(13)1. przekazywać sprzęt użytkownikowi; 
Z.20.3(13)2. dokumentować przekazanie sprzętu odbiorcy; 

Z.20.3(14)sporządza dokumentację dekontaminacji; Z.20.3(14)1. sporządzać dokumentację mycia i  dezynfekcji; 
Z.20.3(14)2. sporządzać dokumentację sterylizacji; 
Z.20.3(14)3. sporządzać dokumentację przyjęcia i wydawania sprzętu; 

Z.20.3(15)stosuje w technologii dekontaminacji Zasady 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej; 

Z.20.3(15)1. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  procedurami mycia i dezynfekcji; 
Z.20.3(15)2. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  procedurami sterylizacji; 
Z.20.3(15)3. przestrzegać zasad pracy  zgodnych z obowiązującymi  procedurami przechowywania i 
dystrybucji; 

KPS(1)przestrzega zasad kultury i etyki; 
KPS(1)1. wyrażać szacunek wobec podopiecznych, współpracowników, pracodawcy; 
KPS(1)2. rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych; 

KPS(2)jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1. wykorzystywać różne metody i techniki pracy w realizacji zadań zawodowych; 
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KPS(2)2. posługiwać się ewaluacją i oceną przy realizacji zadań zawodowych; 

KPS(3)przewiduje skutki podejmowanych działań; 
KPS(3)1. przewidywać następstwo działań; 
KPS(3)2. przewidywać następstwo działań; 

KPS(4)jest otwarty na zmiany; 
KPS(4)1. inicjować możliwe zmiany; 
KPS(4)2. planować zmiany; 

KPS(5)potrafi radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie ze stresem; 

KPS(6)aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 
zawodowe; 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie ; 
KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach branżowych; 

KPS(7)przestrzega tajemnicy zawodowej; 
KPS(7)1. stosować zasady zaufania i poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych, 
przestrzegać tajemnicy zawodowej; 
KPS(7)2.stosuje przepisy prawa ochrony danych osobowych; zawodowej; 

KPS(8)potrafi ponosić odpowiedzialność za 
podejmowane działania; 

KPS(8)1.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
KPS(8)2.potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

OMZ(1)planuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

OMZ(1)1 diagnozować role i  pozycje grupowe zespołu; 
OMZ(1)2 analizować przydzielone zadania 
OMZ(1)3 zaplanować podział na członków zespołu 

OMZ(2)dobiera osoby do wykonania przydzielonych 
zadań; 

OMZ(2)1 identyfikować potencjał grupy; 
OMZ(2)2 dobierać osoby do wykonywania zadań zgodnie z uprawnieniami 

OMZ(3)kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
OMZ (3)1. organizować stanowisko pracy; 
OMZ (3)2. kontrolować wykonanie przydzielonych zadań; 

OMZ(4)ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 
OMZ (4)1. przydzielić zadań; 
OMZ (4)2.nadzorować wykonanie  przydzielonych zadań; 

 

OMZ(5)wprowadza rozwiązania techniczne i 
organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy; 

OMZ (5)1. wdrażać rozwiązania innowacyjne poprawiające jakość pracy; 
OMZ (5)2. wdrażać rozwiązania techniczne poprawiające jakość pracy; 
OMZ (5)3. wdrażać rozwiązania organizacyjne poprawiające jakość pracy; 

OMZ(6)komunikuje się ze współpracownikami; 
OMZ (6)1. komunikować się ze współpracownikami; 
OMZ (6)2. stosować skuteczne sposoby komunikacji werbalnej i pozawerbalanej; 
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 BHP(9)przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p/poż; 
BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska; 
BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp; 

BHP(10)udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w 
wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia; 

BHP(10)1. udzielać pierwszej pomocy  w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 
BHP(10)2. udzielać pierwszej pomocy  w czasie wypadku przy pracy;  
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PKZ(Z.a)(1)wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu 
człowieka; 

PKZ(Z.a)1.1. charakteryzować  budowę ciała ludzkiego; 
PKZ(Z.a)1.2. dokonywać topograficznego podziału ciała ludzkiego; 
PKZ(Z.a)1.3. dokonywać podziału na komórki, tkanki, narządy, układy ; 

PKZ(Z.a)(6)charakteryzuje stany nagłego zagrożenia 
życia; 

PKZ.(Z.a.)6.1. określać stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z ze środowiska pracy; 
PKZ.(Z.a.)6.2. określać nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z predyspozycji ogólnoustrojowych; 

KPS(5)potrafi radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)1. radzić sobie ze stresem; 
KPS(5)2. wykorzystać w sytuacji przymusowej sposoby radzenia sobie ze stresem; 

KPS(6)aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 
zawodowe; 

KPS(6)1. podjąć samokształcenie; 
KPS(6)2.korzystać z informacji zawartych w czasopismach branżowych; 
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PDG(9)obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje 
 programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej; 

PDG(9)1.obsługiwać urządzenia  biurowe; 
PDG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie branżowej działalności 
gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

A gdzie PDG(10)1.?????? 
PDG(10)2. planować organizacje konferencji branżowych; 
PDG(10)3. planować szkolenia dla potencjalnych klientów; 
PDG(10)4.opracować i analizować  ankietę badania potrzeb klientów   

PDG(11)optymalizuje koszty i przychody prowadzonej 
działalności gospodarczej; 

PDG(11)1.planować budżet działalności w  określonym czasie ( miesiąc , kwartał , rok); 
PDG(11)2.zidentyfikować składniki kosztów w procesie dekontaminacji; 
PDG(11)3.wskazać optymalizację kosztów w prowadzonej działalności; 

PKZ(Z.a)((15)sporządza, prowadzi i archiwizuje 
dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; 

PKZ(Z.a.)15.1. sporządzać dokumentację dekontaminacji  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa; 
PKZ(Z.a.)15.2.przechowywać dokumentację dekontaminacji  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa; 

PKZ(Z.a)((24)stosuje programy komputerowe 
wspomagające wykonywanie zadań; 

PKZ(Z.a.)24.1. stosować programy biurowe wspomagające przeprowadzenie zadań; 
PKZ(Z.a.)24.2. stosować arkusz Excell do prowadzonej statystyki; 
PKZ(Z.a.)24.3. analizować koszty  z zastosowaniem programów komputerowych; 

BHP(7)organizuje stanowisko pracy zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(7)1. stosować zasady ergonomii dla zajmowanego stanowiska pracy; 
BHP(7)2. stosować zasady BHP dla swojego stanowiska pracy; 
BHP(7)3. stosować zasady p/poż dla swojego stanowiska pracy; 

 
BHP(9)przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(9)1. przestrzegać prawa w zakresie ochrony p/poż; 
BHP(9)2. przestrzegać prawa w zakresie ochrony środowiska; 
BHP(9)3. przestrzegać prawa w zakresie bhp; 

 
Z.20.3(3)obsługuje sprzęt i urządzenia używane w 
technologii sterylizacji; 

Z.20.3(3)3. korzystać z komputerowego systemu archiwizacji danych; 
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Z.20.3(17)aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z 
zakresu dekontaminacji; 

Z.20.3(17)1. uczestniczyć w szkoleniach branżowych z zakresu dekontaminacji; 
Z.20.3(17)2. samodzielnie doskonalić nabyte umiejętności; 
Z.20.3(17)3. prowadzić szkolenia z zastosowaniem sprzętu multimedialnego; 

 
Z.20.3(18)analizuje i oblicza zapotrzebowanie na 
materiały niezbędne w technologii dekontaminacji; 

Z.20.3(18)1. sporządzać statystykę wykonanych procesów; 
Z.20.3(18)2. prowadzić ewidencję pakietów; 
Z.20.3(18)3. analizować ilość niezbędnych materiałów; 

 
Z.20.3(19)kalkuluje koszty dekontaminacji; Z.20.3(19)1. obliczać koszt dezynfekcji zestawu narzędziowego; 

Z.20.3(19)2. obliczać koszty sterylizacji pakietu; 

 


