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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:  
Þ ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności 

oraz postaw ukształtowanych w trakcie nauki;  
Þ zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  
Þ nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych z działalnością 

praktyczną;  
Þ 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 masażysta  

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w III/IV semestrze 120 4 zaliczenie na ocenę  
 
Praktyki zawodowe odbywać będą się w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki 

pracy właściwe dla nauczanego zawodu.  
Nadzór i opiekę nad całością praktyk słuchaczy sprawować będzie dyrektor szkoły i opiekun 

praktyk. 



 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY 

ODBYWANIA PRAKTYK OPARTY O EFEKTY, KTÓRE MUSI 

OSIAGNĄĆ SŁUCHACZ 

 

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 

 

1. Wykonywanie masażu medycznego 

 

Uczeń: 

 

1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka; 

 

2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu medycznego; 

 
3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu medycznego; 

 

4) wyjaśnia mechanizmy działania poszczególnych rodzajów masażu medycznego na 

organizm człowieka; 
 
5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu medycznego; 

 
6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne człowieka; 

 

7) ocenia struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu medycznego; 

 

8) charakteryzuje przebieg kliniczny i leczenie jednostek chorobowych; 

 

9) określa korelację między masażem medycznym, kinezyterapią i fizykoterapią 

stosowanymi w danej jednostce chorobowej; 
 
10) dobiera metody masażu medycznego do jednostek chorobowych pacjenta; 

 

11) dobiera metodykę wykonywania masażu medycznego w jednostkach 

chorobowych pacjenta; 
 
12) stosuje techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek 

i narządów człowieka; 

 

13) wykonuje masaż klasyczny; 

 

14) wykonuje masaż medyczny w środowisku wodnym; 

 

15) wykonuje masaż limfatyczny; 

 

16) wykonuje masaż odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny, 

łącznotkankowy, punktowy); 



17) wykonuje masaż: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy; 

 

18) wykonuje masaż z użyciem przyrządów. 

 

2. Wykonywanie masażu sportowego 

 

Uczeń: 

 

1) wyjaśnia biomechanikę organizmu człowieka w różnych dyscyplinach sportu; 

 

2) dobiera rodzaje masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego; 

 
3) dobiera metody masażu sportowego stosowane w odnowie biologicznej organizmu; 

 

4) stosuje środki ułatwiające lub wspomagające masaż sportowy w zależności od wskazań; 

 

5) wykonuje masaż sportowy w wybranych dyscyplinach sportu w zależności od 

cyklu treningowego i stanu zdrowia zawodnika; 
 
6) wykonuje masaż sportowy u zawodnika kontuzjowanego. 

 

3. Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego 

 

Uczeń: 

 

1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego; 

 

2) przestrzega zasad masażu kosmetycznego; 

 
3) przestrzega zasad masażu profilaktycznego; 

 

4) wykonuje masaż relaksacyjny; 

 

5) wykonuje masaż profilaktyczny; 

 
6) wykonuje masaż kosmetyczny. 
 

 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
 
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno odbywać się systematycznie przez cały 

czas trwania praktyki zawodowej według ustalonych kryteriów. Sprawdzanie osiągnięć 

praktycznych może odbywać się na podstawie obserwacji bezpośredniej czynności ucznia 

wykonywanych podczas ćwiczeń oraz sprawdzianów praktycznych z zadaniami typu próba 

pracy. 
 
Dokonując oceny nauczyciel powinien zwracać uwagę na: 
 
- poziom wykonywanych czynności i zadań zawodowych w odniesieniu do 

obowiązujących procedur postępowania,  
- poprawność komunikowania się, współpracy i współdziałania w zespole I 



z podopiecznymi, 
 
- poprawność określania celu działania i stopień jego osiągnięcia,  
- samodzielność w podejmowaniu decyzji i działaniu,  
- jakość wykonanej pracy,  
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przedmiotem oceny powinna być także postawa zawodowa ucznia: 
 
- odpowiedzialność za wykonywane zadania,  
- aktywność, zdyscyplinowanie, gotowość do ciągłego rozwoju,  
- postępowanie zgodnie z zasadami etyki. 

 

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wystawić 

ocenę w skali 1-6, końcową opinię o pracy i postępach ucznia oraz udokumentować 

przebieg praktyki w dzienniczku praktyki zawodowej. 


