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Zawod: opiekun w domu pomocy spotecznej 
symbol cyfrowy: 346[04] 

CzescI-zakres wiadomosci i umiejetnosci wtasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow i instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a szczegolnosci: 

stosowac podstawowq terminologie z zakresu psychologii ogolnej i spotecznej, gerontologii, 
psychopatologii, promocji zdrowia i arteterapii; 
interpretowac podstawowe akty prawne niezbedne do udzielania pomocy prawnej 
mieszkancom domow pomocy spotecznej; 
definiowac zasady aktywizacji spotecznej i zawodowej; 
charakteryzowac podstawowe objawy chorobowe oraz okreslac mozliwosci i ograniczenia 
podopiecznego; 
organizowac czas wolny podopiecznego, uwzglqdniajqc jego zainteresowania i potrzeby. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. diagnozowac mozliwosci samoopieki i samoobstugi podopiecznego; 
2.2. towarzyszyc podopiecznemu w codziennych czynnosciach; 
2.3. wykonywac zabiegi pielqgnacyjne; 
2.4. podnosic sprawnosc i samodzielnosc podopiecznego; 
2.5. planowac opieke nad chorym unieruchomionym i niepetnosprawnym w zaleznosci od stopnia 

unieruchomienia, niepetnosprawnosci i wieku; 
2.6. zapewniac higiene osobistq podopiecznego i jego otoczenia; 
2.7. aktywizowac podopiecznego zgodnie z jego mozliwosciami, zainteresowaniami, potrzebami; 
2.8. udzielac pierwszej pomocy w stanach zagrozenia zdrowia i zycia podopiecznego; 
2.9. prowadzic dokumentacjq zwiqzanq z opiekq i wykonywanymi zabiegami. 

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, 
a w szczegolnosci: 
3.1. przewidywac i oceniac zagrozenia zwiqzane z wykonywaniem zadan opiekuliczych; 
3.2. wykonywac dziaiania opiekuncze zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczenstwa; 
3.3. dobierac srodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych zadah; 
3.4. stosowac zasady postepowania z materiatami potencjalnie zakaznymi i skazonymi. 

Czqsc 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 . I .  rozrozniac podstawowe pojecia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

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

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

1.3. identyfikowac i analizowad informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 
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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; 
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem dziatalnosci 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 opieki, terapii 
i rehabilitacji w okreslonych placowkach opiekunczych na podstawie diagnozy 
potrzeb i problemow podopiecznego. 

Absolwent powinien umiec: 

1. Analizowac niezbednq dokumentacje dla potrzeb opracowania zindywidualizowanego 
programu opieki. 

2. Dobierac metody pracy w celu organizacji wtasnego warsztatu pracy. 
3. Dobierac narzqdzia pracy z podopiecznym w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci 

podopiecznego. 
4. lnterpretowac uzyskane dane. 
5. Dobierac metody i techniki kontroli pracy z podopiecznym. 
6. Okreslac warunki pracy z podopiecznym. 
7. Opracowywac projekt dziatania w zakresie opieki, terapii i rehabilitacji zmierzajqcy 

do wyrobienia pozqdanych i oczekiwanych postaw podopiecznego. 
8. Opracowywac harmonogram prac realizowanych w procesie opieki z uwzglednieniem 

obiektywnych mozliwosci podopiecznego i warunkow organizacyjnych. 

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). Dokumentacja warsztatu 
pracy opiekuna w domu pomocy spotecznej, arkusze obserwacyjne. Akty prawne zwiqzane z opiekq 
i pomocq spoiecznq. Apteczka. 




