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Zawod: asystent osoby niepetnosprawnej 
symbol cyfrowy: 346[02] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

CzescI-zakres wiadomosci i umiejetnosci wtasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow i instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnosci: 
1 .I. stosowac podstawowq terminologig z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej i spotecznej; 
1.2. stosowac podstawowe akty prawne niezbedne do zapewnienia wtasciwej opieki i pomocy 

osobie niepetnosprawnej, w zaleinosci od rodzaju i stopnia niepetnosprawnosci oraz wieku; 
1.3. stosowac odpowiednie procedury rehabilitacji i pielegnacji osob niepetnosprawnych; 
1.4. wskazywac problemy moralno-etyczne osob niepetnosprawnych; 
1.5. charakteryzowac poziom zycia osoby niepetnosprawnej pod wzgledem psychicznym, 

fizycznym i spotecznym. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. rozpoznawac warunki zycia, problemy i potrzeby osoby niepetnosprawnej; 
2.2. wskazywac dziatania opiekuncze dla roznych grup osob niepetnosprawnych; 
2.3. wskazywac sposoby aktywizacji osob niepetnosprawnych; 
2.4. dobierac metody, techniki i narz~dzia do opieki nad osobami niepetnosprawnymi; 
2.5. stosowac przepisy prawa oraz korzystac z ustug instytucji dziatajqcych na rzecz osob 

niepetnosprawnych dla poprawienia sytuacji tych osob; 
2.6. analizowac wydolnosc opiekunczq rodziny. 

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, 
a w szczegolnosci: 
3.1. przewidywac zagroienia wystepujqce przy wykonywaniu czynnosci przy osobach 

niepetnosprawnych; 
3.2. ustalac zasady bezpieczenstwa osoby niepetnosprawnej i wtasnego; 
3.3. ustalac zasady uzytkowania sprzetu rehabilitacyjnego, pomocniczego; 
3.4. wskazywac zasady postepowania z materiaiem skazonym. 

Czesc II - zakres wiadomosci i umiejetnosci zwiqzanych z zatrudnieniem 
i dziatalnosciq gospodarczq 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolnosci: 
1.1. rozrozniac podstawowe pojecia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziaialnosci 
gospodarczej; 

1.2. rozrozniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dziaialnosci gospodarczej; 

1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
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2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 
i wykonywaniem dziaialnosci gospodarczej; 

2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego zadania 
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej: 

Opracowanie projektu realizacji okreslonych prac z zakresu pomocy bio- 
psychospotecznej osobie niepetnosprawnej w okreslonych warunkach 
organizacyjnych na podstawie zebranych danych. 

Absolwent powinien umiec: 

Analizowac dokumentacje osoby niepetnosprawnej i jej srodowiska niezbqdnq do. 
zdiagnozowania potrzeb i opracowania adekwatnego planu pomocy biopsychospotecznej 
i opieki. 
Dobierac metody i techniki realizacji planu pomocy i opieki z zapewnieniem ciqgtej 
i kompleksowej pomocy i opieki osobie niepetnosprawnej, z uwzglednieniem wynikow 
analizy dokumentacji i wspotpracy z cztonkami zespotu terapeutycznego (psychologa, 
rehabilitanta, opiekuna spotecznego, lekarza, pielegniarki, terapeuty zajeciowego). 
Dobierac narzedzia do realizacji planu opieki oraz formy pomocy osobie niepetnosprawnej, 
z uwzglednieniem stopnia niepetnosprawnosci i wieku osoby niepetnosprawnej. 
Dobierac metody i techniki do kontroli parametrow opieki nad osobq niepetnosprawnq. 
Okreslac warunki niezbedne do realizacji planu pomocy i opieki w zaleznosci od rodzaju 
niepetnosprawnosci, wieku. 
Stosowac programy pomocy dla osoby niepetnosprawnej z uwzglednieniem etapow 
rehabilitacji medycznej, psychicznej i spotecznej. 
Opracowywac harmonogram prac realizowanych na rzecz osoby niepetnosprawnej 
z uwzglednieniem rodziny, instytucji spotecznych, sponsorow. 

Niezbqdne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Materiaty potrzebne do 
realizacji treningow psychologicznych. Dokumentacja osoby niepetnosprawnej. Dokumentacja warsztatu 
pracy asystenta osoby niepetnosprawnej. Arkusz obserwacyjny. Akty prawne dotyczqce udzielania 
pomocy i poradnictwa osobie niepetnosprawnej. Apteczka. 




