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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

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 ASYSTENTÓW STOMATOLOGICZNYCH 

 

TERMIN PRAKTYKI 

ILOŚĆ GODZIN 

ZEGAROWYCH 

(60 minut) 

 

ILOŚĆ TYGODNI 

 

FORMA 

ZALICZENIA 

I, II semestr 160 4 tyg. Zaliczenie na ocenę 
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy 

organizacyjne 

Gabinet ogólnostomatologiczny, ze stanowiskami pracy dla lekarza i asystentki stomatologicznej, 

sterylizacją oraz stanowiskiem do rejestracji pacjentów. Wyposażenie podstawowe i dodatkowe 

zależne od rodzaju świadczeń. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK OPARTY O EFEKTY, KTÓRE MUSI OSIAGNĄĆ SŁUCHACZ (Zgodne z 

Podstawą Programową). 

 

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy  
1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w stomatologii  
Słuchacz: 

1) określa metody pracy i wyposażenie gabinetów dentystycznych w zależności od 
specjalności;  

2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej pracy;  

3) przestrzega zasad asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów 
profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;  

4) rozróżnia materiały medyczne i przygotowuje je zgodnie z procedurami pod nadzorem i na 
zlecenie lekarza dentysty;  

5) rozróżnia leki stomatologiczne i przestrzega zasad ich przygotowywania, podawania i 
przechowywania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;  

6) przestrzega procedur dotyczących obsługi oraz konserwacji aparatury stomatologicznej i 
sprzętu;  

7) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zużycia leków i materiałów;  

8) sporządza zapotrzebowanie na materiały i leki oraz dokumentuje ich zużycie na zlecenie 
lekarza dentysty;  

9) rozróżnia instrumenty stosowane w gabinetach dentystycznych ogólnych i specjalistycznych;  

10) dobiera instrumentarium do określonego zabiegu pod nadzorem i na zlecenie lekarza 
dentysty;  

11) segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa;  

12) współpracuje z nadzorem sanitarnym i stosuje jego zalecenia.  

2. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami  
Słuchacz: 
1) opisuje stany patologiczne narządu żucia;  

2) wyjaśnia przyczyny powstawania zmian patologicznych w jamie ustnej;  

3) posługuje się terminologią z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narządu żucia;  

4) określa metody pracy i wyposażenia gabinetów dentystycznych w zależności od 
specjalności;  

5) przygotowuje do pracy stanowiska lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej zgodnie ze 
specjalnością gabinetu dentystycznego i zasadami ergonomii;  

6) przestrzega zasad pracy na cztery ręce i sześć rąk przy leżącym pacjencie;  
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7) asystuje różnymi metodami lekarzowi dentyście w trakcie wykonywania zabiegów;  

8) współpracuje z lekarzem dentystą w trakcie wykonywania zabiegów;  

9) kompletuje i podaje zestawy instrumentów, materiałów i leków w zależności od rodzaju 
zabiegu na zlecenie lekarza dentysty;  
10) sporządza materiały i płyny zgodnie z poleceniem lekarza dentysty;  

11) korzysta z aparatów i urządzeń dostępnych w gabinetach dentystycznych różnych 
specjalności pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;  

12) kontroluje pole zabiegowe, utrzymując jego suchość i dostęp wzrokowy;  

13) podaje i naświetla materiały stomatologiczne;  

14) przestrzega zasad porządkowania stanowisk pracy lekarza dentysty i asystentki 
stomatologicznej;  

15) porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej w trakcie i po 
zabiegu oraz na zakończenie przyjęć pacjentów;  

16) przewiduje zachowania pacjentów w różnym wieku;  

17) przygotowuje psychicznie pacjentów do zabiegów stomatologicznych;  

18) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zaleceń pozabiegowych i formułuje je na 
piśmie;  

19) przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;  

20) współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy;  

21) kontroluje tętno i ciśnienie krwi.  

3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego  
Słuchacz: 
1) sporządza dokumentację medyczną na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki 
badań;  

2) stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej;  

3) posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego;  

4) sporządza dokumentację elektroniczną w gabinecie dentystycznym;  

5) stosuje przepisy prawa dotyczące ewidencjonowania, dokumentowania i sprawozdawczości;  

6) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupełniania;  

7) uzupełnia dokumentację, korzystając z opracowanych wzorów jej wypełniania;  

8) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu dentystycznego;  

9) prowadzi ewidencję zasobów poradni dentystycznej;  

10) charakteryzuje zasady ewidencjonowania pacjentów i usług stomatologicznych;  

11) sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne;  

12) określa sposoby współpracy z pracownią techników dentystycznych;  

13) kontaktuje się z pracownią techników dentystycznych;  

14) współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.  

 

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wystawić ocenę, 

końcową opinię o pracy i postępach ucznia oraz udokumentować przebieg praktyki w 

dzienniczku praktyk. 
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