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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 ORTOPEDA 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w II semestrze 160 2 zaliczenie na ocenę 

w III semestrze 160 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” 
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Efekty kształcenia realizowane w trakcie praktyki zawodowej: 

MS.02. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków 
pomocniczych  

1 Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez 
Uczeń: 

1) nawiązuje kontakt z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem

 zawodowym 

2) i społecznym; 

3) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta; 

4) posługuje się dokumentację medyczną w celu opracowania indywidualnego planu 

zaopatrzenia ortopedycznego; 

5) projektuje ortezy i protezy w zależności od ich funkcji i przeznaczenia; 

6) dobiera metody wykonania miary i negatywu ortez i protez; 

7) sporządza dokumentację eksploatacyjną, technologiczną, ewidencyjną i materiałową na 

każdym etapie pracy; 

8) wykonuje miary i negatywy ortez i protez; 

9) dobiera metody wykonania pozytywu i wykonuje pozytywy ortez i protez; 

10) przygotowuje ortezy i protezy w zależności od rodzaju dysfunkcji, wieku pacjenta oraz od 

zastosowanego materiału i półfabrykatów; 

11) dobiera oprzyrządowanie do wykonywania zaprojektowanych ortez i protez; 

12) dobiera proces technologiczny wykonania ortez i protez; 

13) stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych 

podczas wykonywania ortez i protez; 

14) przymierza i wydaje wykonane ortezy i protezy; 

15) ocenia jakość wykonania ortez i protez w fazie do przymiarki oraz przygotowanej do odbioru; 

16) przeprowadza instruktaż użytkowania ortez i protez; 

17) współuczestniczy we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z ortezą i protezą. 

 

Wykonywanie obuwia ortopedycznego 

Uczeń: 

1) nawiązuje kontakt z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem

 zawodowym 

2) społecznym; 

3) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta 

4) celu zaprojektowania lub doboru obuwia ortopedycznego; 

5) sporządza   dokumentację   eksploatacyjną,   technologiczną,   ewidencyjną 

6) i materiałową na każdym etapie procesu pracy; 

7) przeprowadza pomiary antropometryczne stopy; 

8) dobiera obuwie ortopedyczne w zależności od rodzaju schorzenia lub rodzaju 

niepełnosprawności; 

9) opracowuje projekt obuwia ortopedycznego w zależności od jego przeznaczenia; 

10) dobiera metody wykonania miary i negatywy obuwia ortopedycznego; 

11) wykonuje miary i negatywy obuwia ortopedycznego; 

12) wykonuje kopyta lub pozytywy obuwia ortopedycznego; 

13) dobiera proces technologiczny, oprzyrządowanie i materiały do wykonania obuwia 

ortopedycznego; 

14) wykonuje obuwie ortopedyczne z dobranych materiałów; 

15) ocenia jakość wykonanego obuwia ortopedycznego w kolejnych fazach wykonania; 

16) przymierza i wydaje wykonane obuwie ortopedyczne. 

 

Dobieranie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  
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Uczeń: 

1) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta; 

2) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki pomocnicze w 

zależności od rodzaju schorzenia, wieku pacjenta oraz jego indywidualnych potrzeb; 

3) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki pomocnicze z 

uwzględnieniem biomechaniki ortopedycznej; 

4) ocenia funkcjonalność dobranego przedmiotu ortopedycznego (z wyłączeniem ortez i protez) i 

środka pomocniczego; 

5) przymierza i wydaje przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki 

pomocnicze. 

 

Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  

Uczeń: 

1) przeprowadza instruktaż użytkowania i obsługi przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych; 

2) dokonuje okresowych przeglądów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; 

3) naprawia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 

4) modernizuje standardowe konstrukcje przedmiotów ortopedycznych, dostosowując je do 

indywidualnych potrzeb pacjenta; 

5) współpracuje w zespole interdyscyplinarnym; 

6) przygotowuje dokumentację eksploatacyjną przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych. 

 

 


