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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 – TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w II semestrze 160 4 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” 

 

Efekty kształcenia realizowane w trakcie praktyki zawodowej:  
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MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej  
Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju 

sprzętu i wyrobu medycznego 
Uczeń: 

1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, 

dezynfekcji i sterylizacji medycznej; 

2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich 

odporność na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji 

3) medycznej; 

4) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej 

budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

medycznej; 

5) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych; 

6) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub 

kasacji; 

7) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta; 

8) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych. 

9) Wykonywanie mycia i dezynfekcji 

10) Uczeń: 

11) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń; 

12) stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji 

manualnej oraz maszynowej; 

13) przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu; 

14) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga; 

15) identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji; 

16) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji; 

17) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji; 

18) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i 

orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

19) przeprowadza kontrolę  sprawności  urządzeń  wykorzystywanych  do  mycia 

20) i dezynfekcji; 

21) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje 

decyzje o skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu; 

22) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji. 

Wykonywanie sterylizacji 
Uczeń: 

1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych 

metod i urządzeń; 

2) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji; 

3) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do sterylizacji; 

4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji; 

5) przygotowuje  pakiety  wyrobów  medycznych  do  sterylizacji  zgodnie  z 

6) przyjętymi ustaleniami; 

7) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów 

medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego; 

8) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji; 

9) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania; 
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10) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i 

orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy; 

11) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje 

decyzje o skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu; 

12) kontroluje wizualnie integralność opakowania; 

13) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji; 

14) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy; 

15) sporządza dokumentację dekontaminacji; 

16) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej; 

17) współpracuje z nadzorem sanitarnym i stosuje jego zalecenia; 

18) aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji; 

19) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materiały niezbędne w technologii 

dekontaminacji; 

20) kalkuluje koszty dekontaminacji. 
 

 


