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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 

 

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami. 

 

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach 

SKK spółka z o.o. należy zaliczyć:  

 ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności 

oraz postaw ukształtowanych w trakcie nauki;  

 zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  

 nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych  

z działalnością praktyczną;  

 profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym 

będą zatrudnieni po ukończeniu nauki. 

 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna 

następować także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej 

konfrontację z rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny 

posiadanych umiejętności. Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy 

pozytywnych przekonań, co do własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, 

aby umacniać osobiste przekonanie o trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład 

czasowy w trakcie okresu nauki:  

 

POLICEALNA SZKOŁA – ORTOPTYSTKA 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w II semestrze 140 2 zaliczenie na ocenę 

w III semestrze 140 2 zaliczenie na ocenę 

 

Praktyki zawodowe odbywać będą się w wybranych przez szkołę lub wskazanych przez 

słuchacza podmiotach, firmach oraz placówkach ściśle związanych ze specjalizacją 

zawodową.  

Nadzór i opiekę nad całością praktyk słuchaczy sprawować będzie dyrektor szkoły i opiekun 

semestru.  

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK będzie indywidualnie konstruowany dla każdej ze szkół oddzielnie z 

uwzględnieniem ich specyfiki - zawarty on będzie w „Dzienniczku praktyk” 

 



SKK Sp. z o.o., 85-067 Bydgoszcz ul Jagiellońska 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175786. Kapitał zakładowy 

spółki wynosi  50.000 PLN. Osobą uprawnioną do reprezentowania spółki jest Prezes Zarządu Teresa Łuczak (reprezentacja 

samoistna). NIP: 967-11-76-713 REGON: 093154831 

 

Efekty kształcenia realizowane w trakcie praktyki zawodowej: 

MS.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki  
Wykonywanie badań ortoptycznych  

Uczeń: 

1) charakteryzuje budowę i funkcjonowanie narządu wzroku; 

2) określa wpływ chorób i wad rozwojowych na funkcjonowanie narządu wzroku; 

3) charakteryzuje choroby narządu wzroku z uwzględnieniem choroby zezowej; 

4) określa objawy chorób wieku dziecięcego mogących mieć wpływ na narząd wzroku; 

5) przeprowadza wywiad w celu rozpoznania przyczyn zeza i niedowidzenia; 

6) ocenia stan psychofizyczny pacjenta z zaburzeniami funkcjonowania narządu wzroku; 

7) dobiera metody wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań 

okulistycznych; 

8) przygotowuje pacjenta do badań ortoptycznych i okulistycznych; 

9) posługuje się specjalistyczną aparaturą do wykonywania badań ortoptycznych i 

określonych badań okulistycznych; 

10) interpretuje wyniki badań ortoptycznych i okulistycznych. 
 

Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych  

Uczeń: 

1) dobiera rodzaje, metody i techniki ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu i 

zaburzeniach widzenia obuocznego; 

2) stosuje środki farmakologiczne rozszerzające źrenice i porażające akomodację w 

celach diagnostycznych i podczas prowadzenia ćwiczeń; 

3) dobiera metody i określa kryteria doboru ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu; 

4) dobiera metody i określa kryteria doboru ćwiczeń stosowanych w zaburzeniach 

widzenia obuocznego; 

5) prowadzi ćwiczenia w niedowidzeniu i dostosowuje tok ćwiczeń do możliwości 

pacjenta; 

6) prowadzi ćwiczenia w zaburzeniach widzenia obuocznego i dostosowuje tok ćwiczeń 

do możliwości pacjenta; 

7) interpretuje wyniki przeprowadzonych ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach 

widzenia obuocznego; 

8) rozpoznaje zaburzenia powodujące trudności w czytaniu i pisaniu. 

Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych 

Uczeń: 

1) identyfikuje wady refrakcji; 

2) rozróżnia rodzaje soczewek i innych pomocy optycznych i nieoptycznych; 

3) charakteryzuje pomoce optyczne i nieoptyczne stosowane w leczeniu choroby zezowej 

i niedowidzenia; 

4) dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne niezbędne do wykonywania ćwiczeń w 

procesie leczenia choroby zezowej i niedowidzenia. 

 


