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Harmonogram szkolenia 

 „Opiekunka dziecięca” 
 w projekcie „Droga do zatrudnienia” 

 
termin realizacji 

20.05.2019 – 07.06.2019 
Liczba uczestników – 14 osób 

 
Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, 

 ul. 11 Listopada 24, Ełk 
 

Data Godziny zajęć Temat Prowadzący Sala 

20.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Odżywianie dziecka zgodnie z 

normami żywieniowymi. 

p. Włodarczyk 

13 

10.10 – 11.40 
Odżywianie dziecka zgodnie z 

normami żywieniowymi. 

p. Włodarczyk 

11.50 – 13.20 
Metody zapobiegania negatywnym 

zachowaniom dziecka 

p. Grabarczyk 

13.50 – 15.20 
Metody zapobiegania negatywnym 

zachowaniom dziecka 

p. Grabarczyk 

21.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Potrzeby dziecka zdrowego, związek 

między zaspokajaniem potrzeb a 

zdrowiem dziecka. 

p. Bakłażec 

13 

10.10 – 11.40 

Potrzeby dziecka zdrowego, związek 

między zaspokajaniem potrzeb a 

zdrowiem dziecka. 

p. Bakłażec 

11.50 – 13.20 

Potrzeby dziecka zdrowego, związek 

między zaspokajaniem potrzeb a 

zdrowiem dziecka. 

p. Bakłażec 

13.50 – 15.20 

Rodzaje zabiegów higieniczno-

pielęgnacyjne zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i 

procedurami 

p. Bakłażec 

22.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Działania profilaktyczne oraz nawyki 

prozdrowotne. 

p. Bakłażec 
13 
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10.10 – 11.40 
Normy działania rozwoju fizycznego 

dziecka i metody jego oceny. 

p. Bakłażec 

11.50 – 13.20 Ocenia rozwoju fizycznego dziecka. p. Bakłażec 

13.50 – 15.20 Ocenia rozwoju fizycznego dziecka. p. Bakłażec 

23.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Podstawowe pojęcia prawne (prawa 

dziecka, prawa i obowiązki rodzica, 

prawa i obowiązki opiekuna 

dziecięcego, tworzenie 

dokumentacji) 

p. Kott 

13 

10.10 – 11.40 

Podstawowe pojęcia prawne (prawa 

dziecka, prawa i obowiązki rodzica, 

prawa i obowiązki opiekuna 

dziecięcego, tworzenie 

dokumentacji) 

p.Kott 

11.50 – 13.20 

Instytucje i organizacje wsparcia 

(fundacje i stowarzyszenia działające 

na rzecz dzieci, instytucje 

opiekuńczo-wychowawcze) 

p.Kott 

13.50 – 15.20 

Normy i fazy rozwoju małego 

dziecka, podstawowe procesy 

psychiczne dziecka. 

p.Wysocka 

24.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

Symptomy krzywdzenia dziecka oraz 

procedur postępowania w przypadku 

ich podejrzenia 

p. Bakłażec 

13 

10.10 – 11.40 
Potrzeby dziecka chorego i 

niepełnosprawnego. 

p. Bakłażec 

11.50 – 13.20 

Potrzeby biologiczne i 

psychospołeczne dziecka chorego i 

niepełnosprawnego z 

uwzględnieniem jego wieku i stanu 

zdrowia. 

p. Bakłażec 

13.50 – 15.20 

Potrzeby biologiczne i 

psychospołeczne dziecka chorego i 

niepełnosprawnego z 

uwzględnieniem jego wieku i stanu 

p. Bakłażec 
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zdrowia. 

27.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Zasady pielęgnowania dziecka ze 

schorzeniami poszczególnych 

układów i narządów. 

p. Bakłażec 

13 
10.10 – 11.40 

Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, 

techniki ich wykonania do stanu 

zdrowia dziecka i zaleceń zespołu 

terapeutycznego. 

p. Bakłażec 

11.50 – 13.20 
Metody rozwijania samodzielności 

dziecka 

p.Grabarczyk 

13.50 – 15.20 
Metody rozwijania samodzielności 

dziecka 

p.Grabarczyk 

28.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Poszczególne rodzaje urazów p.Sienkiewicz 

13 

10.10 – 11.40 
Zatrucia, oparzenia, porażenie 

prądem. 

p.Sienkiewicz 

11.50 – 13.20 
Resuscytacja i postępowanie z 

nieprzytomnym poszkodowanym. 

p.Sienkiewicz 

13.50 – 15.20 

Normy i fazy rozwoju małego 

dziecka, podstawowe procesy 

psychiczne dziecka. 

p. Wysocka 

29.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Rozwój psychomotoryczny dziecka 

w zakresie poszczególnych sfer 

p.Wysocka 

13 

10.10 – 11.40 

Materiały i pomoce dydaktyczne dla 

dzieci  w  poszczególnych grupach 

rozwojowych. 

p.Marciszewska 

11.50 – 13.20 

Materiały i pomoce dydaktyczne dla 

dzieci  w  poszczególnych grupach 

rozwojowych. 

p. Marciszewska 

13.50 – 15.20 
Zabawy stymulujące rozwój dziecka 

w zakresie poszczególnych sfer z 

uwzględnieniem wieku dziecka i 

p. Marciszewska 
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jego możliwości psychofizycznych. 

30.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Wpływ choroby na stan psychiczny 

dziecka. 

p. Bakłażec 

13 

10.10 – 11.40 
Wpływ choroby na stan psychiczny 

dziecka. 

p. Bakłażec 

11.50 – 13.20 
Zmiany w wyglądzie i zachowaniu 

dziecka chorego. 

p. Bakłażec 

13.50 – 15.20 

Czynniki wpływające na 

kształtowanie osobowości i 

zachowanie dziecka 

p. Wysocka 

31.05.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Kształtowanie u dziecka 

pozytywnego zachowania i cech 

osobowości 

p.Wysocka 

13 

10.10 – 11.40 

Instytucje i organizacje wsparcia 

(fundacje i stowarzyszenia działające 

na rzecz dzieci, instytucje 

opiekuńczo-wychowawcze) 

p.Kott 

11.50 – 13.20 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

prawa pracy (podstawowe pojęcia 

prawa pracy) 

p.Kott 

13.50 – 15.20 

Zabawy stymulujące rozwój dziecka 

w zakresie poszczególnych sfer z 

uwzględnieniem wieku dziecka i 

jego możliwości psychofizycznych. 

p. Marciszewska 

03.06.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Odżywianie dziecka zgodnie z 

normami żywieniowymi. 

p. Włodarczyk 

13 

10.10 – 11.40 
Odżywianie dziecka zgodnie z 

normami żywieniowymi. 

p. Włodarczyk 

11.50 – 13.20 
Metody łagodzenia negatywnych 

emocji u dziecka 

p. Grabarczyk 

13.50 – 15.20 
Metody łagodzenia negatywnych 

emocji u dziecka 

p. Grabarczyk 
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04.06.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Resuscytacja i postępowanie z 

nieprzytomnym poszkodowanym. 

p.Sienkiewicz 

13 

10.10 – 11.40 
Zakładowy system pierwszej 

pomocy w tym punkty z apteczkami 

p.Sienkiewicz 

11.50 – 13.20 

Zabawy stymulujące rozwój dziecka 

w zakresie poszczególnych sfer z 

uwzględnieniem wieku dziecka i 

jego możliwości psychofizycznych. 

p. Marciszewska 

13.50 – 15.20 

Utwory literackie dostosowane do 

wieku i możliwości percepcyjnych 

dziecka. 

p. Marciszewska 

05.06 .2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Istota i fazy choroby sierocej oraz 

warunki zapobiegające powstawaniu 

i rozwojowi choroby sierocej 

p.Wysocka 

13 

10.10 – 11.40 

Utwory literackie dostosowane do 

wieku i możliwości percepcyjnych 

dziecka. 

p. Marciszewska 

11.50 – 13.20 

Stymulacja aktywności werbalnej 

dziecka z wykorzystaniem różnych 

technik i utworów literackich. 

p. Marciszewska 

13.50 – 15.20 

Stymulacja aktywności werbalnej 

dziecka z wykorzystaniem różnych 

technik i utworów literackich. 

p.Marciszewska 

06.06.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

  
 

10.10 – 11.40    

11.50 – 13.20 

Stymulacja aktywności werbalnej 

dziecka z wykorzystaniem różnych 

technik i utworów literackich. 

p. Marciszewska 

13 

13.50 – 15.20 

Zaburzenia rozwojowe i problemy 

wychowawcze występujące u małego 

dziecka 

p. Wysocka 
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15.45 – 17.15 
Eksploatacja autoklawów 

podstawowe przepisy 

p. Baran 

17.20 – 18.50 

Przeznaczenie, budowa i zasada 

działania autoklawów – parowych 

sterylizatorów medycznych 

p. Baran 

07.06.2019 

8h 

8.30 – 10.00 

 

Zaburzenia rozwojowe i problemy 

wychowawcze występujące u 

małego dziecka 

p.Wysocka 

13 

10.10 – 11.40 

Metody pracy wychowawczej z 

dzieckiem niepełnosprawnym i 

stwarzającym problemy 

wychowawcze 

p.Wysocka 

11.50 – 13.20 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

prawa pracy (podstawowe pojęcia 

prawa pracy) 

p.Kott 

13.20 – 15.20 Przerwa obiadowa 

15.45 – 17.15 

Obsługa i bieżąca konserwacja 

parowych sterylizatorów 

medycznych 

p. Baran 

 
 
 

Przerwa obiadowa: 13.20 – 13.50 
 


