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OPIEKUN OSOBY STARSZEJ      341202 
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE 
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 
 
CELE KSZTAŁCENIA  
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do 
wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających 
osobie starszej: 

1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej; 
2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego  

w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej; 
3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej; 
4) mobilizowania osoby starszej do aktywności. 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH KRYTERIÓW 
Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-
wspierających osobie starszej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: 
 

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 
SPO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 
Uczeń: Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną środowiska 
i ergonomią 

1) wymienia przepisy prawa określające wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

2) wyjaśnia pojęcie ergonomii pracy w zawodzie 
3) rozpoznaje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz 
sygnały alarmowe 

4) stosuje zasady segregacji odpadów 
5) rozróżnia środki gaśnicze i ich przeznaczenie 

ze względu na zakres ich stosowania 
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji 

oraz służb działających w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska  

1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska 

2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska 

3) rozróżnia prawa i obowiązki pracownika 
oraz prawa i obowiązki pracodawcy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

1) wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

2) wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

3) omawia konsekwencje nieprzestrzegania 
obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

4) określa skutki oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm człowieka 

1) rozpoznaje rodzaje czynników szkodliwych 
występujących w środowisku pracy 

2) rozpoznaje źródła czynników szkodliwych 
w miejscu pracy 

3) określa sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia 
lub życia podczas wykonywania prac zawodowych 

5) organizuje stanowisko pracy zgodnie 
z  wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

1) określa zasady organizacji stanowisk pracy w 
zawodzie zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

2) określa zasady bezpiecznego posługiwania się 
narzędziami, sprzętem, przyborami, materiałami 
i środkami 

3) przygotowuje stanowisko pracy do wykonywania 
zadań zawodowych zgodnie z wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny 
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pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

6) stosuje środki ochrony indywidualnej 
podczas wykonywania zadań zawodowych 

1) rozróżnia środki ochrony indywidualnej 
2) określa zagrożenia występujące na stanowisku pracy 

wynikające z niestosowania środków ochrony 
indywidualnej 

7) udziela pierwszej pomocy w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego  

1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany 
nagłego zagrożenia zdrowotnego  

2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie 
analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego  

3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 
wypadku  

4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
5) powiadamia odpowiednie służby 
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. 
krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, 
oparzenie 

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 
nieurazowych stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar  

8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na 
fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji 

SPO.02.2. Podstawy pomocy społecznej 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) wyjaśnia rolę osobowości człowieka 

w stosunkach z otoczeniem 
 

1) rozróżnia typy i cechy osobowości człowieka 
2) charakteryzuje role społeczne 
3) wskazuje wpływ osobowości na zachowania 

społeczne 
2) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych 

okresach życia 
 

1) opisuje rozwój człowieka w różnych okresach życia 
2) rozpoznaje objawy zaburzeń rozwojowych 

3) charakteryzuje procesy zachodzące w życiu 
społecznym 

 

1) opisuje zachowania społeczne jednostki i zbiorowości 
2) opisuje interakcje interpersonalne 
3) opisuje nieprawidłowe relacje występujące w życiu 

społecznym 
4) opisuje funkcje rodziny 
 

1) wymienia funkcje rodziny 
2) określa wpływ rodziny na funkcjonowanie człowieka 

5) określa cele, zadania i instrumenty polityki 
społecznej państwa 

 

1) wymienia cele polityki społecznej państwa 
2) opisuje zadania polityki społecznej państwa 
3) wymienia instrumenty polityki społecznej państwa i 

możliwości ich stosowania 
6) identyfikuje problemy i postawy społeczne 

występujące we współczesnym 
społeczeństwie 

1) opisuje przyczyny i skutki problemów społecznych 
2) wykazuje wpływ zróżnicowanych postaw na 

funkcjonowanie jednostki i zbiorowości 
7) charakteryzuje czynniki wpływające na 

wykluczenie społeczne jednostki i grupy 
 

1) opisuje czynniki wpływające na wykluczenie 
społeczne jednostki i grupy 

2) określa skutki wykluczenia społecznego jednostki 
i grupy 

8) wskazuje przepisy prawa dotyczące pomocy 
społecznej i ubezpieczeń społecznych 
 

1) wymienia przepisy prawa dotyczące pomocy 
społecznej i ubezpieczeń społecznych 

2) charakteryzuje zadania instytucji państwowych 
dotyczące zabezpieczenia społecznego osoby 
niepełnosprawnej 

9) posługuje się językiem migowym  
 

1) stosuje język migowy w komunikowaniu się z osobą 
niepełnosprawną wymagającą alternatywnej formy 
komunikacji 
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2) określa potrzeby i problemy osoby podopiecznej przy 
pomocy języka migowego 

3) doskonali umiejętności posługiwania się językiem 
migowym  

10) rozpoznaje właściwe normy i procedury 
oceny zgodności stosowane podczas 
realizacji zadań zawodowych  

1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2) wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy 
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, 

europejskiej i krajowej 
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm 

i procedur oceny zgodności 
SPO.02.3. Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 
Uczeń: uczeń: 

1) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby 
starszej 

1) różnicuje pojęcia: potrzeba i problem 
2) określa potrzeby człowieka 
3) dobiera sposoby zaspokajania potrzeb osoby starszej 
4) opisuje potrzeby biopsychospołeczne osoby starszej 

2) pomaga osobie starszej w zaspokajaniu 
potrzeb biopsychospołecznych 

 

1) określa potrzeby biopsychospołeczne osoby starszej 
2) opisuje zaburzenia w zakresie zdrowia fizycznego 

osoby starszej 
3) rozróżnia zaburzenia w zakresie zdrowia 

psychicznego człowieka 
4) rozpoznaje potrzeby społeczne osoby starszej 

3) charakteryzuje ogólną budowę organizmu 
człowieka 

 

1) objaśnia pojęcia z zakresu anatomii i fizjologii 
człowieka  

2) opisuje procesy życiowe organizmu człowieka 
3) omawia budowę i funkcję tkanek, narządów 

i układów organizmu człowieka 
4) analizuje poziom możliwości 

psychofizycznych osoby starszej 

 

1) ustala ograniczenia funkcjonalne w zaspokajaniu 
potrzeb psychofizycznych 

2) ocenia poziom samodzielności osoby starszej, 
posługując się wybraną skalą  

3) rozpoznaje orientację osoby starszej  
w miejscu i czasie 

5) rozpoznaje symptomy zaburzeń 
psychofizycznych u osoby starszej 

 

1) wymienia objawy zaburzeń psychicznych u osoby 
starszej 

2) wymienia objawy zaburzeń fizycznych u osoby 
starszej 

3) rozróżnia choroby wieku starczego 
6) rozpoznaje warunki życia osoby starszej 

 

1) ocenia poziom samodzielności w życiu społecznym 
osoby starszej 

2) analizuje sytuację materialną osoby starszej 
3) określa warunki mieszkaniowe osoby starszej 
4) charakteryzuje wyposażenie gospodarstwa 

domowego osoby starszej 
5) rozpoznaje istniejące relacje rodzinne osoby starszej 

7) dokonuje pomiaru parametrów życiowych 
osoby starszej 

1) wymienia parametry życiowe  
2) określa prawidłowe wartości parametrów życiowych 

człowieka 
3) określa sposoby pomiaru parametrów życiowych 

człowieka  
4) dokonuje analizy wartości parametrów życiowych 

osoby starszej 
5) gromadzi zapisy parametrów życiowych osoby 

starszej w prowadzonej dokumentacji 
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8) planuje działania opiekuńczo-wspierające 
osobę starszą 

 

1) posługuje się metodami, technikami i narzędziami do 
wdrażania działań opiekuńczo-wspierających  

2) ustala plan działań opiekuńczo-wspierających 
3) weryfikuje program działań za pomocą 

zgromadzonej dokumentacji 
9) posługuje się dokumentacją dotyczącą 

sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby 
starszej 

 

1) określa rodzaje dokumentacji zdrowotnej i 
społecznej osoby starszej 

2) analizuje dokumentację dotyczącą sytuacji 
zdrowotnej i społecznej osoby starszej  

3) prowadzi dokumentację sytuacji zdrowotnej 
i społecznej osoby starszej 

SPO.02.4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki 

długoterminowej dla osoby starszej 
1) analizuje informacje dotyczące środowiska osoby 

starszej, prowadzi obserwację osoby starszej 
2) interpretuje zgromadzone dane o osobie starszej 
3) sporządza listę działań wspierających osobę starszą 

i harmonogram opieki długoterminowej 
2) współpracuje z osobami z otoczenia osoby 

starszej na jej rzecz  

 

1) rozpoznaje sytuację lokalną osoby starszej 
2) wskazuje możliwości współpracy z otoczeniem 

osoby starszej 
3) mobilizuje osoby z otoczenia do współpracy na rzecz 

osoby starszej 
3) organizuje pomoc instytucji wsparcia 

społecznego działających na rzecz osoby 
starszej 

1) wymienia instytucje wsparcia społecznego na rzecz 
osoby starszej 

2) opisuje zasady korzystania ze wsparcia społecznego 
3) dobiera formy pomocy instytucji wsparcia 

społecznego 
4) organizuje środowiskowe grupy wsparcia na 

rzecz osoby starszej 
1) wyjaśnia zasady funkcjonowania grup wsparcia  
2) dobiera rodzaje wsparcia do potrzeb osoby starszej 
3) opisuje zasady wolontariatu 
4) wskazuje zakres działań wolontariuszy 

5) organizuje pomoc materialną na rzecz osoby 
starszej we współpracy z ośrodkiem 
pomocy społecznej 

1) rozpoznaje sytuację materialną osoby starszej 
2) opisuje rodzaje pomocy dla osoby starszej 
3) planuje uzyskanie pomocy finansowej na rzecz osoby 

starszej 
4) sporządza dokumentację w celu uzyskania pomocy 

osobie starszej 
7) motywuje rodzinę i lokalne środowisko 

społeczne do działania na rzecz osoby 
starszej: 
a) buduje relacje z rodziną i otoczeniem 

osoby starszej 
b) utrzymuje współpracę osoby starszej  

z najbliższym otoczeniem 

1) zachęca osobę starszą do komunikowania się z 
rodziną i otoczeniem 

2) wyjaśnia osobie starszej potrzebę kontaktu  
z najbliższym otoczeniem 

3) prowadzi działania integrujące osobę starszą 
z osobami z najbliższego otoczenia 

8) współpracuje z członkami zespołu 
terapeutycznego zakładu opiekuńczo-
leczniczego 

1) rozróżnia zadania członków zespołu terapeutycznego 
zakładu opiekuńczo-leczniczego 

2) wymienia zasady współpracy z zespołem 
terapeutycznym zakładu opiekuńczo-leczniczego 

3) dobiera formy i metody współpracy w zespole 
terapeutycznym w zależności od problemów  
i potrzeb osoby starszej 
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9) współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie udzielania 
pomocy osobie starszej 

1) wskazuje organizacje pozarządowe zajmujące się 
pomocą osobie starszej 

2) opisuje zasady i zakres działania organizacji 
pozarządowych 

3) określa metody wsparcia oferowanego przez 
organizacje pozarządowe 

4) zapobiega wykluczeniu społecznemu osoby starszej 
5) organizuje udział osoby starszej w akcjach 

organizacji pozarządowych 
SPO.02.5. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 
Uczeń: Uczeń: 

1) organizuje środowisko mieszkaniowe 
z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa 
osoby starszej 

1) ocenia potrzeby osoby starszej w celu bezpiecznego 
poruszania się w środowisku mieszkaniowym 

2) określa utrudnienia w środowisku mieszkaniowym  
z uwzględnieniem potrzeb i bezpiecznego poruszania 
się osoby starszej 

3) przedstawia udogodnienia mieszkaniowe 
z uwzględnieniem potrzeb i bezpiecznego poruszania 
się osoby starszej 

2) dobiera metody, techniki do działań 
opiekuńczo-wspierających 

1) wymienia techniki działań opiekuńczo-
wspierających  

2) stosuje metody i techniki działań opiekuńczo- 
wspierających dostosowane do potrzeb i możliwości 
osoby starszej 

3) opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki 
długoterminowej osoby starszej 

1) sporządza listę działań wspierających  
i harmonogram opieki długoterminowej 

2) sporządza plan wsparcia i opieki długoterminowej  
4) wykonuje czynności opiekuńczo-

pielęgnacyjne i higieniczne u osoby starszej 

 

1) planuje czynności opiekuńczo-higieniczne u osoby 
starszej z uwzględnieniem jej niesamodzielności  

2) wykonuje zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne i 
higieniczne zgodnie z obowiązującymi algorytmami 

5) wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby 
starszej 
 

1) opisuje procesy zapalne 
2) rozróżnia rodzaje zabiegów przeciwzapalnych 
3) stosuje algorytm zabiegów przeciwzapalnych 

6) pomaga osobie starszej w przyjmowaniu 
leków zleconych przez lekarza 

 

1) sprawdza zalecenie lekarza, zgodność leku, dawkę i 
termin ważności 

2) rozróżnia drogi podawania leków 
3) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w 

przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi 
drogami (doustnie, przez skórę, na błony śluzowe), a 
w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie 
przyjąć leku, również podaje go bezpośrednio do ust 
lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych 

7) pomaga osobie starszej w pielęgnacji  
i zmianie worka stomijnego 

 

1) wymienia przyczyny stomii 
2) rozpoznaje rodzaje stomii 
3) wskazuje zasady obowiązujące podczas pielęgnacji 

stomii 
4) prowadzi pielęgnację i zmianę worka stomijnego u 

osoby starszej zgodnie z obowiązującymi 
algorytmami 
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8) prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową 
u osoby starszej 

1) wymienia czynniki mające wpływ na powstawanie 
odleżyn u osoby starszej, niesamodzielnej 

2) ocenia ryzyko powstania odleżyn u osoby starszej 
3) klasyfikuje stopnie odleżyn 
4) stosuje zabiegi higieniczne i udogodnienia 

przeciwodleżynowe u osoby starszej, 
niesamodzielnej 

9) wdraża zasady zdrowego stylu życia 
w opiece nad osoba starszą 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania czynności dnia codziennego  

2) omawia zasady zdrowego stylu życia i przestrzegania 
zalecanej diety 

3) wspiera osobę starszą w przygotowywaniu zdrowych 
posiłków i przestrzeganiu zalecanej diety 

10) podejmuje problematykę śmierci i godnego 
umierania w kontaktach z osobą starszą 

1) rozróżnia etapy umierania 
2) rozpoznaje potrzeby człowieka umierającego 
3) zaspokaja potrzeby człowieka umierającego 

SPO.02.6. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej  
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) pomaga osobie starszej w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 
 

1) ocenia stopień samodzielności osoby starszej  
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego 

2) ustala z osobą starszą reguły i zasady pomagania  
w prowadzeniu gospodarstwa domowego  

3) wprowadza sposoby utrzymania czystości otoczenia  
4) prowadzi edukację w zakresie utrzymania czystości 

otoczenia 
5) uczestniczy w planowaniu budżetu osoby starszej 

2) pomaga osobie starszej w użytkowaniu 
przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych 

1) opisuje rodzaje przedmiotów i środków 
pomocniczych 

2) objaśnia zasadność użytkowania przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych osobie 
starszej 

3) udziela pomocy w użytkowaniu przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych osobie 
starszej 

3) przygotowuje osobę starszą we współpracy 
z rodziną do samoopieki 

 

1) ocenia możliwości osoby starszej do samoopieki 
2) wyjaśnia osobie starszej i rodzinie zasady 

samoopieki 
3) opisuje sposoby wspierania osoby starszej  

i jej rodziny w samoopiece 
4) mobilizuje osobę starszą do aktywnego 

spędzania czasu wolnego 
 
 

1) rozpoznaje zainteresowania osoby starszej 
2) określa możliwości psychofizyczne osoby starszej  

do aktywnego spędzania czasu wolnego 
3) wymienia sposoby spędzania wolnego czasu  
4) planuje osobie starszej aktywne spędzanie czasu 

wolnego  
5) organizuje czas wolny osobie starszej 

z wykorzystaniem zasobów środowiska 
lokalnego 

 

1) rozpoznaje możliwości psychofizyczne osoby 
starszej do aktywnego spędzania czasu wolnego 

2) rozpoznaje zasoby środowiska lokalnego 
3) planuje osobie starszej spędzanie czasu wolnego  

z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego 
6) wspiera osobę starszą w usprawnianiu 

psychofizycznym 
 

1) ocenia możliwości psychiczne osoby starszej 
2) ocenia możliwości fizyczne osoby starszej 
3) określa sposoby wspierania osoby starszej  

w usprawnianiu psychofizycznym  
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7) pomaga osobie starszej w samokontroli 
poziomu glukozy we krwi przy użyciu 
glukometru 

 

1) prezentuje sposób i zasady badania poziomu cukru  
we krwi przy pomocy glukometru 

2) obserwuje sposób radzenia sobie osoby starszej  
z samokontrolą poziomu glukozy we krwi przy 
użyciu glukometru  

3) prowadzi dokumentację pomiaru poziomu glukozy 
SPO.02.7. Język obcy zawodowy 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 
Uczeń: Uczeń: 

1) posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych w języku obcym 
nowożytnym (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), 
umożliwiającym realizację czynności 
zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego 

wyposażeniem 
b) z głównymi technologiami stosowanymi  

w danym zawodzie 
c) z dokumentacją związaną z danym 

zawodem 
d) z usługami świadczonymi w danym 

zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe 
umożliwiające realizację czynności zawodowych  
w zakresie: 
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,  

w tym związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

b) narzędzi, urządzeń i materiałów koniecznych  
do realizacji czynności zawodowych 

c) procedur związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

d) formularzy oraz innych dokumentów związanych  
z wykonywaniem zadań zawodowych 

e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne 
artykułowane wyraźnie, w standardowej 
odmianie języka obcego nowożytnego,  
a także proste wypowiedzi pisemne w 
języku obcym nowożytnym w zakresie 
umożliwiającym realizację zadań 
zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

dotyczące czynności zawodowych (np. 
rozmowy, wiadomości, komunikaty, 
instrukcje lub filmy instruktażowe, 
prezentacje), artykułowane wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka  

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
dotyczące czynności zawodowych  
(np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, 
przewodniki, dokumentację zawodową) 

1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub 
fragmentu wypowiedzi lub tekstu 

2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone 
informacje 

3) rozpoznaje związki między poszczególnymi 
częściami tekstu 

4) układa informacje w określonym porządku 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne  
w języku obcym nowożytnym w zakresie 
umożliwiającym realizację zadań 
zawodowych:  
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne dotyczące czynności 
zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
instrukcję) 

b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne dotyczące 
czynności zawodowych (np. komunikat, 
e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list 
motywacyjny, dokument związany 
z wykonywanym zawodem – według 
wzoru) 

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane  
z czynnościami zawodowymi 

2) przedstawia sposób postępowania w różnych 
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 
wskazówek, określa zasady) 

3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko 
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnych 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych 
sytuacjach związanych z realizacją zadań 

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 
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zawodowych – reaguje w języku obcym 
nowożytnym w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 
ustnie lub w formie prostego tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy  

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym podczas rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem czynności 
zawodowych 

b) reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego (np. wiadomość, formularz, e-
mail, dokument związany z 
wykonywanym zawodem) w typowych 
sytuacjach związanych z 
wykonywaniem czynności zawodowych 

3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, 
zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób 

4) prowadzi proste negocjacje związane  
z czynnościami zawodowymi 

5) pyta o upodobania i intencje innych osób 
6) proponuje, zachęca 
7) stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

5) zmienia formę przekazu ustnego lub 
pisemnego w języku obcym nowożytnym w 
typowych sytuacjach związanych z 
wykonywaniem czynności zawodowych 

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 
zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, 
symbolach, piktogramach, schematach) oraz 
audiowizualnych (np. filmach instruktażowych) 

2) przekazuje w języku polskim informacje 
sformułowane w języku obcym nowożytnym  

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 
sformułowane w języku polskim lub w tym języku 
obcym nowożytnym 

4) przedstawia publicznie w języku obcym 
nowożytnym wcześniej opracowany materiał,  
np. prezentację 

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu 
własnych umiejętności językowych oraz 
podnoszące świadomość językową: 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej 

pracy nad językiem 
b) współdziała w grupie 
c) korzysta ze źródeł informacji w języku 

obcym nowożytnym 
d) stosuje strategie komunikacyjne  

i kompensacyjne 

1) korzysta ze słownika dwujęzycznego  
i jednojęzycznego 

2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania 
językowe 

3) korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, 
również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy 
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe),  

aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa 
6) upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, 

zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, 
środki niewerbalne 

SPO.02.8. Kompetencje personalne i społeczne 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Uczeń: Uczeń: 
1) charakteryzuje cechy wysokiej jakości usług 

świadczonych na rzecz drugiego człowieka 
 

1) wymienia rodzaje usług świadczonych osobie 
starszej 

2) dostosowuje rodzaj świadczonych usług  
do zaistniałej sytuacji 

3) wymienia kompetencje opiekuna osoby starszej, 
jakie mają wpływ na jakość świadczonych usług 
opiekuńczych 

2) przestrzega zasad kultury osobistej  i etyki 
zawodowej 

1) wyjaśnia, czym jest zasada, norma, reguła 
2) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 

zawodowej w relacjach z osoba starszą 
3) opisuje skutki łamania zasad etycznych 
4) przestrzega tajemnicy związanej z wykonywanym 

zawodem i miejscem pracy 
5) przestrzega zasad etycznych i prawnych, związanych 

z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych 
osobowych  
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3) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1) wymienia zasady komunikacji interpersonalnej  
i aktywne metody słuchania 

2) określa zasady komunikacji interpersonalnej 
3) charakteryzuje aktywne metody słuchania 

4) charakteryzuje pojęcie konfliktu 
 

1) podaje definicję pojęcia konflikt 
2) wymienia fazy konfliktu 
3) opisuje przyczyny konfliktów międzyludzkich 
4) zapobiega przyczynom powstawania konfliktów 
5) wymienia skutki konfliktów międzyludzkich w życiu 

rodzinnym, społecznym i zawodowym 
5) planuje wykonanie zadania 
 

1) analizuje możliwości realizacji zadania 
2) planuje czas przeznaczony na realizację zadania  

6) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) opisuje zakres odpowiedzialności opiekuna osoby 
starszej podczas realizacji zadań zawodowych   

2) wskazuje przykłady odpowiedzialności prawnej 
opiekuna osoby starszej 

3) wymienia konsekwencje braku odpowiedzialności 
podczas wykonywania zadań zawodowych 

4) wykonuje przydzielone zadania zgodnie 
z procedurami i zasadami 

7) wykazuje się kreatywnością i otwartością na 
zmiany 

 

1) rozpoznaje sytuacje nietypowe w środowisku pracy 
2) podejmuje działania w sytuacji trudnej 
3) ocenia skutki podejmowanych działań w sytuacjach 

trudnych 
4) wyjaśnia znaczenie zmiany w życiu człowieka 

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 
zawodowe 

 

1) opisuje podstawowy zakres wiedzy i umiejętności 
zawodowych 

2) analizuje własne kompetencje 
3) wyznacza sobie cele rozwojowe 
4) planuje własny rozwój zawodowy 

9) stosuje metody i techniki rozwiązywania 
problemów 

 

1) opisuje metody i techniki rozwiązywania problemów  
2) podaje propozycje rozwiązywania problemów 
3) ocenia skuteczność podjętych działań 

10) współpracuje w zespole 1) określa pojęcia: zespół, praca zespołowa i lider 
2) realizuje zadania w wyznaczonym czasie 
3) wspomaga innych członków zespołu podczas 

realizacji zadań  
4) analizuje efekty pracy zespołu 
5) identyfikuje znaczenie i funkcje konfliktu w pracy 

zespołu 
SPO.02.9. Organizacja pracy małych zespołów  

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 
Uczeń: Uczeń: 

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

1) rozpoznaje zadania zespołu  
2) wyznacza zadania członkom zespołu 
3) wyjaśnia instrukcję wykonania zadania  

2) dobiera osoby do wykonania 
przydzielonych zadań 

 

1) rozpoznaje możliwości i umiejętności członków 
zespołu  

2) wskazuje osoby do wykonania zadania 
3) przewiduje skutki niewłaściwego doboru osób do 

zadań 
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 1) ustala kolejność wykonywania zadań 

2) monitoruje proces wykonywania zadań 
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych 

zadań 
 

1) określa zaangażowanie w pracę członków zespołu  
2) ocenia efekty pracy zespołu  
3) udziela informacji zwrotnej w celu prawidłowego 

wykonania przydzielonych zadań 
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5) wprowadza rozwiązania techniczne  
i organizacyjne wpływające na poprawę 
warunków i jakości pracy 

1) dokonuje analizy możliwości rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych warunków pracy 

2) dokonuje prostych modernizacji stanowiska pracy 
 
WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 
 
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem 
odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich 
efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz 
umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych. 
 
Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług 
opiekuńczo-wspierających osobie starszej 
 
Pracownia opiekuńczo-higieniczna wyposażona w: 

 łóżka szpitalne z pełnym wyposażeniem,  
 fantom osoby dorosłej do nauki czynności higienicznych,  
 szafki i stoliki przyłóżkowe z regulowanym blatem,  
 materace przeciwodleżynowe, pościel, bieliznę pościelową i osobistą, parawany,  
 pojemnik na brudną bieliznę, pojemniki na odpady,  
 urządzenia i przybory do wykonywania zabiegów higienicznych,  
 wyroby medyczne do pielęgnacji pacjenta leżącego, środki pielęgnacyjne, termometry, aparaty do 

mierzenia ciśnienia krwi,  
 taborety, krzesła, łatwoślizgi, stoliki zabiegowe, tace, basen, kaczki, kule łokciowe,  
 środki pomocnicze: cewniki, worki do zbiórki moczu, worki stomijne, pieluchomajtki,  
 apteczkę pierwszej pomocy,  
 udogodnienia przeciwodleżynowe,  
 wózek inwalidzki, balkonik. 

 
Pracownia umiejętności społecznych i arteterapii wyposażona w: 

 sprzęt audiowizualny, taki jak: telewizor, odtwarzacz DVD,  
 materiały i przybory malarsko-plastyczne, materiały i przybory do malowania na szkle, decoupage’u, 

filcowania, wiklinę papierową, masy plastyczne: modelinę, plastelinę, masę solną, kukurydzianą, 
papierową. 

 
Pracownia organizacji czasu wolnego wyposażona w: 

 sprzęt audiowizualny, taki jak: telewizor, monitor, komputer lub laptop, projektor lub rzutnik pisma, 
sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz DVD i zestawy płyt CD, DVD, 

  instrumenty muzyczne  
 sprzęt sportowy oraz sprzęt do gier i zabaw ruchowych, 
 sprzęt turystyczny, 
 sprzęt fotograficzny,  
 gry stolikowe i towarzyskie, służące do rozwijania umiejętności praktycznych związanych  

z konstruktywnym spędzaniem czasu wolnego, puzzle, łamigłówki, krzyżówki, przybory piśmiennicze, 
 sprzęt, materiały i przybory do szycia, haftowania, wyszywania. 

 
Pracownia gospodarstwa domowego i kulinarna wyposażona w: 

 zestaw mebli kuchni domowej oraz wyposażenie ułatwiające osobom starszym samodzielne 
przygotowywanie posiłków,  

 plansze ilustrujące skład poszczególnych produktów spożywczych,  
 książki kucharskie,  
 zastawę stołową,  
 sprzęt gospodarstwa domowego. 

 
Pracownia wspomagania komputerowego działalności zawodowej wyposażona w: 

 stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 
 stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu,  
 urządzenie wielofunkcyjne,  
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 pakiety programów biurowych i graficznych, 
 projektor multimedialny, 
 tablicę interaktywną.  

  
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną, jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego, oddziały szpitalne, hospicja oraz 
inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie 
w zawodzie. 
 
Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 4 tygodnie (140 godzin). 

 
MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI 
WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE1) 

 
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin 
SPO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 32 
SPO.02.2. Podstawy pomocy społecznej 170 
SPO.02.3. Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i 
możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej 

254 

SPO.02.4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby 
starszej 

192 

SPO.02.5. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u 
osoby starszej 

320 

SPO.02.6. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej 128 
SPO.02.7. Język obcy zawodowy 64 

Razem 1160 
SPO.02.8. Kompetencje personalne i społeczne2) 

SPO.02.9. Organizacja pracy małych zespołów2) 

 
1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, 
zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej kształcącej w formie stacjonarnej lub zaocznej, minimalną liczbę godzin 
wskazanych w tabeli dla efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

2) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać uczniom 
warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych 
zespołów. 

 

  




