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Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 
              Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łodzi 
 

PROGARAM PRAKRTK ZAWODOWYCH 

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNANA  -  symbol 325102 
Dwuletni cykl kształcenia, system stacjonarny wieczorowy  

Typ programu: przedmiotowy 
 

Kwalifikacja K1 - Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na 
zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie 

promocji zdrowia ( Z.14.) 

1. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu; 

2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii; 

3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej 
z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; 

4) wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod 
nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty; 

5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach. 

 
Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.   

  

 Semestr  IV - zgodnie z podstawą programową 4 160     

 Razem  4 160     

 
 
Praktyki zawodowe  
1. Organizowanie gabinetu i poradni stomatologicznej 
2. Asystowanie przy zabiegach i wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych

1. Organizowanie gabinetu i poradni stomatologicznej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programow
ych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie 
z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 

P C 

 Wyposażenie gabinetu ogólno 
stomatologicznego. 

 Wyposażenie rejestracji 
i sterylizacji. 

 Przepisy bhp w gabinecie i na 
stanowiskach pracy. 

BHP(7)2 zastosować zasady i przepisy w czasie 
organizacji stanowiska pracy higienistki 
stomatologicznej; 

P C 
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1. Organizowanie gabinetu i poradni stomatologicznej 

BHP(8)1 zidentyfikować aktualnie dostępne środki 
ochrony indywidualnej i zbiorowej; 

P C 
 Procedury postępowania 

w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia w gabinecie 
stomatologicznym. 

 Apteczka. 

 Wyposażenie w sprzęt 
gabinetu. 

 Wyposażenie w leki 
i materiały. 

 Instrumentarium 
podstawowe. 

 Instrumentarium pomocnicze 
i dodatkowe. 

 Zaopatrzenie gabinetu 
w akcesoria i materiały. 

 Dezynfekcji i sterylizacja. 

 Przygotowanie pacjentów do 
zabiegów stomatologicznych. 

 Zasady i czynności higienistki 
stomatologicznej podczas 
asystowania przy zabiegach 
stomatologicznych. 

 Dokumentacja finansowa. 

 Dokumentacja medyczna. 

 Przechowywanie 
i sporządzanie dokumentacji.  

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do 
wykonywanych zadań zawodowych w gabinecie 
stomatologicznym; 

P B 

BHP(8)3 określić system pomocy medycznej 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz procedury 
powiadamiania; 

P B 

BHP(8)4 zastosować wyposażenie reanimacyjne 
dostępne w gabinecie dentystycznym; 

P C 

BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska; 

P D 

BHP(9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

P C 

BHP(10)1 ocenić klinicznie stan pacjenta w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia; 

P C 

BHP(10)2 określić podstawowe przyczyny 
występowania zagrożeń dla zdrowia i życia 
pacjentów leczonych stomatologicznie; 

P B 

BHP(10)3 udrożnić drogi oddechowe z obecności ciał 
obcych w trakcie zabiegów stomatologicznych; 

P C 

BHP(10)4 określić możliwe procedury postępowania 
w wypadku wystąpienia reakcji alergicznych; 

P B 

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej; P B 

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej; P C 

KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w branży; P D 

KPS(4)2 podjąć nowe wyzwania; P D 

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany 
w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

P C 

KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne; P C 

KPS(9)2 zachowywać się asertywnie; P C 

KPS(9)3 zaproponować konstruktywne rozwiązania; P D 

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności 
komunikacyjne; 

P C 

KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych 
członków zespołu; 

P B 

KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o 
wspólnie wypracowane stanowisko; 

P C 

KPS(10)4 rozwiązywać konflikty w zespole; P D 

OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy 
mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 

P D 

OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne 
mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 

P D 

OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień 
współpracowników; 

P C 

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje 
w rozmowach ze współpracownikami; 

P D 

OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji 
interpersonalnych; 

P C 

Z.14.1(2)1 wyjaśnić zasady przygotowania pacjenta 
do leczenia w pozycji leżącej; 

P C 

Z.14.1(2)2 określić pozycję operatora i higienistki 
stomatologicznej w metodach pracy na cztery ręce 
przy leżącym pacjencie; 

P B 

Z.14.1(2)3 scharakteryzować czynności lekarza P C 
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1. Organizowanie gabinetu i poradni stomatologicznej 

dentysty i higienistki stomatologicznej podczas 
pracy metodą na cztery ręce przy leżącym pacjencie; 

Z.14.1(3)1 określić zasady pracy w gabinecie 
stomatologicznym oraz zakres obowiązków 
członków zespołu stomatologicznego; 

P B 

Z.14.1(3)2 określić wyposażenie gabinetu 
stomatologicznego i stanowisk pracy do 
wykonywania zabiegów różnymi metodami; 

P B 

Z.14.1(3)3 scharakteryzować zasady i czynności 
związane z asystowaniem podczas zabiegów 
stomatologicznych podstawowych 
i specjalistycznych; 

P C 

Z.14.1(3)4 scharakteryzować czynności wykonywane 
między przyjęciami pacjentów, przed i po 
zakończeniu zabiegów stomatologicznych oraz 
przygotowaniem gabinetu do pracy; 

P C 

Z.14.1(3)5 określić zasady związane z asystowaniem 
podczas wykonywania zdjęć RTG i badań 
ultrasonograficznych narządu żucia; 

P B 

Z.14.1(3)6 dokonać dezynfekcji instrumentów 
i stanowisk pracy; 

P C 

Z.14.1(3)7 dokonać sterylizacji instrumentów, 
materiałów opatrunkowych i bielizny zabiegowej; 

P C 

Z.14.1(4)1 scharakteryzować czynności higienistki 
stomatologicznej wykonywane podczas fizycznego 
i psychicznego przygotowania pacjenta do zabiegów 
stomatologicznych; 

P C 

Z.14.1(4)2 zastosować zasady przygotowania 
pacjentów do zabiegów stomatologicznych; 

P C 

Z.14.1(5)1 scharakteryzować organizację systemu 
opieki stomatologicznej oraz specjalności 
stomatologiczne; 

P C 

Z.14.1(5)2 rozróżnić rodzaje zabiegów 
stomatologicznych; 

P C 

Z.14.1(5)3 scharakteryzować zakres zabiegów 
stomatologicznych podstawowych 
i specjalistycznych; 

P C 

Z.14.2(6)1 sklasyfikować materiały stomatologiczne, 
sanitarne i opatrunkowe stosowane w gabinetach 
stomatologicznych; 

P C 

Z.14.2(6)2 określić zasady przygotowania 
materiałów stomatologicznych;  

P B 

Z.14.2(6)3 określić zasady przygotowania 
materiałów sanitarnych i opatrunkowych 
stosowanych w stomatologii; 

P B 

Z.14.2(7)1 scharakteryzować przeznaczenie 
materiałów stosowanych w stomatologii; 

P C 

Z.14.2(7)2 dobrać materiały stomatologiczne do 
rodzaju zabiegu;  

P C 

Z.14.2(7)3 dobrać materiały sanitarne 
i opatrunkowe stosowane w stomatologii; 

P C 

Z.14.2(7)4 przygotować materiały do rodzaju 
zabiegu i wypełnienia; 

P C 

Z.14.2(8)1 zastosować terminologię 
farmakologiczną; 

P B 

Z.14.2(8)2 scharakteryzować leki stosowane 
w profilaktyce i terapii stomatologicznej; 

P C 

Z.14.2(8)3 określić zasady i techniki podawania leku; P B 

Z.14.2(8)4 określić skutki zdrowotne wynikające 
z nadużywania, niewłaściwego stosowania 

P B 
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1. Organizowanie gabinetu i poradni stomatologicznej 

i niepożądanego działania leków; 

Z.14.2(8)5 zastosować podstawowe skróty 
i oznakowania leków stomatologicznych; 

P C 

Z.14.2(8)6 zastosować procedury przygotowania, 
przechowywania i podawania środków leczniczych 
zgodnie z zasadami, przepisami i zaleceniami; 

P C 

Z.14.2(10)1 zinterpretować przepisy zawarte 
w instrukcji obsługi sprzętu oraz aparatury 
stomatologicznej; 

P B 

Z.14.2(10)2 przeprowadzić konserwację sprzętu 
i aparatury stomatologicznej;  

P C 

Z.14.2(10)3 ocenić sprawność sprzętu stosowanego 
w gabinecie stomatologicznym; 

P C 

Z.14.2(13)1 rozróżnić instrumentarium 
stomatologiczne; 

P B 

Z.14.2(13)2 scharakteryzować budowę i określić 
zastosowanie instrumentów stosowanych 
w gabinetach ogólnych i specjalistycznych; 

P C 

Z.14.2(13)3 sklasyfikować instrumenty 
stomatologiczne stosowane w gabinetach ogólnych 
i specjalistycznych; 

P C 

Z.14.2(14)1 określić skład zestawów instrumentów 
do wykonywania określonych zabiegów 
stomatologicznych; 

P B 

Z.14.2(14)2 dobrać instrumentarium podstawowe 
i specjalistyczne;  

P C 

Z.14.2(14)3 ocenić dobór narzędzi do zabiegów 
stomatologicznych; 

P C 

Z.14.3(2)1 przygotować formularze dokumentacji na 
zlecenie lekarza dentysty; 

P C 

Z.14.3(2)2 sporządzić i odczytywać formularze, druki 
i wykazy; 

P C 

Z.14.3(2)3 zarchiwizować na bieżąco wyniki badań; P C 

Z.14.3(9)1 zamówić gotowe wzory dokumentacji 
wewnętrznej i zewnętrznej; 

P C 

Z.14.3(9)2 uzupełnić dokumentację czytelnie 
z zastosowaniem terminologii stosowanej 
w procesie leczniczym i diagnostycznym; 

P C 

Z.14.6(1)1 skorzystać z instrukcji obsługi w trakcie 
tworzenia procedur; 

P B 

Z.14.6(1)2 skompletować aparaturę i sprzęt 
w zależności od potrzeb zabiegowych; 

P C 

Z.14.6(1)3 uruchomić aparaturę i sprzęt zgodnie 
z procedurami; 

P C 

Z.14.6(1)4 dobrać aparaty do zabiegów zgodnie 
z procedurami. 

P C 

Planowane zadania  
1.Przygotuj gabinet do pracy, stanowisko dla lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej. 
2. Dobierz instrumentarium, materiały i leki stomatologiczne do zaplanowanego zabiegu. 
3. Wykonaj polecenia lekarza odnośnie wypełniania karty choroby pacjenta, zaleceń po wykonaniu zabiegu wydawanych 
pacjentowi na piśmie. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja praktyki zawodowej powinna odbywać się w klinicznej poradni stomatologicznej, poradni stomatologicznej 
wieku rozwojowego, poradni chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, poradni protetycznej, poradni 
ortodontycznej, poradni chirurgii stomatologicznej. Na początku zajęć należy zapoznać uczniów ze strukturą organizacyjną 
poradni stomatologicznych i zakresem czynności wykonywanych przez higienistkę stomatologiczną oraz lekarza dentystę. 
Należy również zapoznać ich z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 
środowiska oraz regulaminem praktyki i obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi. Zajęcia „Praktyki zawodowe” 
powinny być prowadzone przez lekarza stomatologa lub higienistkę stomatologiczną z określonym stażem zawodowym. 
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1. Organizowanie gabinetu i poradni stomatologicznej 

Środki dydaktyczne 
Gabinet ze stanowiskiem pracy dla higienistki stomatologicznej, wyposażony w środki do wykonywania zabiegów 
profilaktyczno-leczniczych oraz indywidualnych instruktaży dla pacjentów w różnym wieku, tablice, plansze, modele, 
eksponaty, instrukcje obsługi urządzeń i aparatów, przygotowania materiałów stomatologicznych, bhp, ppoż. oraz 
organizacji pracy, broszury i ulotki, foldery, plakaty. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Celem realizacji efektów kształcenia praktyk zawodowych jest pogłębienie zdobytych wiadomości oraz doskonalenie 
umiejętności zawodowych w warunkach rzeczywistych, pod kierunkiem opiekuna praktyki. Rola prowadzącego praktyki 
zawodowe polega na ukierunkowaniu i kontroli czynności wykonywanych przez uczniów, korygowaniu popełnianych 
błędów oraz wskazywaniu umiejętności, które powinni doskonalić. Podczas zajęć należy również kształtować u 
praktykantów nawyki i postawy, jak: życzliwość, otwartość, zrozumienie, wrażliwość i cierpliwość, odpowiedzialność 
i poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka oraz przestrzeganie zasad etyki podczas realizacji zadań. Zatem 
zalecanymi metodami dydaktycznymi będą metody praktyczne z dominacją takich metod, jak: pokaz z objaśnieniem, 
pokaz z instruktażem, ćwiczenia. 

Formy organizacyjne 
Praktyki mogą być odbywane pojedynczo na jednym stanowisku pracy lub po 2 osoby, w jednej praktyce 2-fotelowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone systematycznie, obserwując pracę uczniów podczas 
wykonywania określonych zadań zawodowych. Oceniać należy sposób organizacji stanowiska pracy, dobór metod 
i środków do wykonywania zabiegów stomatologicznych, pracę ucznia na wyznaczonym stanowisku, przygotowanie do 
pracy, zdolności manualne, prowadzenie dokumentacji stomatologicznej, opanowanie technik i procedur, aktywność 
uczniów podczas realizacji zadań zawodowych, komunikację w zespole i kontakty z pacjentami. Podczas odbywania 
praktyki zalecane jest, by uczniowie dokonywali zapisów w dzienniczku praktyk dotyczących wykonywanych czynności 
oraz formułowali wnioski wynikające z analizy swoich umiejętności. Opiekun praktyki potwierdza w dzienniczku praktyki 
wykonanie zadań i liczbę przepracowanych godzin. W ocenie końcowej należy uwzględnić: postawę zawodową uczniów, 
poprawność realizacji zadań, umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz współpracę z pacjentem i zespołem 
stomatologicznym. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 
2. Asystowanie przy zabiegach i wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych 

Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programow
ych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres; P D  Zabiegi stomatologicznego 
leczenia zachowawczego. 

 Zabiegi chirurgiczne. 

 Zabiegi protetyczne. 

 Zabiegi ortodontyczne. 

 Zabiegi profilaktyczno-
lecznicze. 

 Diagnozowanie za pomocą 
prądu. 

 Diagnozowanie za pomocą 
lasera. 

 Piaskowanie profilaktyczne. 

 Skaling i rootplaning. 

 Abrazja powietrzna. 

 Impregnacja szkliwa i zębiny. 

 Lakowanie i lakierowanie. 

 Dopasowywanie wypełnień 
do zgryzu. 

KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze 
stresem; 

P D 

KPS(5)3 określić skutki stresu; P C 

KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe; 

P C 

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

P C 

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania 
tajemnicy zawodowej; 

P B 

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań; P D 

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za 
podejmowane działania; 

P C 

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań; P C 

Z.14.1(6)1 rozróżnić specjalistyczne zabiegi 
stomatologiczne; 

P B 

Z.14.1(6)2 scharakteryzować czynności higienistki 
stomatologicznej współpracującej z lekarzem 
dentystą podczas wykonywania specjalistycznych 
zabiegów stomatologicznych; 

P C 
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2. Asystowanie przy zabiegach i wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych 

Z.14.1(6)3 przedstawić przebieg czynności w czasie 
wykonywania zabiegów specjalistycznych; 

P B 

Z.14.2(2)1 określić zasady prowadzenia wywiadu 
chorobowego pacjenta gabinetu stomatologicznego; 

P B 

Z.14.2(2)2 zinterpretować i udokumentować 
w karcie pacjenta informacje uzyskane w wywiadzie 
chorobowym pacjenta; 

P C 

Z.14.2(2)3 opracować plan profilaktyczno-leczniczy 
we współpracy z pacjentem pod nadzorem i na 
zlecenie lekarza dentysty; 

P D 

Z.14.2(2)4 dobrać urządzenia, instrumenty, leki 
i materiały do zabiegów profilaktycznych; 

P C 

Z.14.2(3)1 rozróżnić stany chorobowe narządu żucia; P B 

Z.14.2(3)2 ocenić i analizować stan zdrowotny 
narządu żucia; 

P D 

Z.14.2(3)3 zastosować zasady określone przy 
wykonywaniu zabiegów higienicznych 
i profilaktyczno-leczniczych; 

P C 

Z.14.2(3)4 dobrać metodę i technikę do wykonania 
określonego zabiegu profilaktycznego; 

P C 

Z.14.2(3)5 zastosować różne metody wykonania 
zabiegów profilaktycznych pod nadzorem i na 
zlecenie lekarza dentysty; 

P C 

Z.14.2(5)1 scharakteryzować zasady postępowania 
higienistki stomatologicznej w różnych przypadkach 
klinicznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza 
dentysty; 

P C 

Z.14.2(5)2 określić rolę higienistki stomatologicznej 
w profilaktyce próchnicy zębów, w profilaktyce 
periodontologicznej, ortodontycznej, 
stomatologicznej i onkologicznej; 

P B 

Z.14.2(5)3 zaplanować działania higieniczno-
profilaktyczne oraz lecznicze w różnych przypadkach 
klinicznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza 
dentysty; 

P D 

 Z.14.4(4)1 określić znaczenie higieny narządu żucia 
dla przywrócenia i zachowania zdrowego stanu jamy 
ustnej; 

P B 

Z.14.4(4)2 określić kryteria oceny jamy ustnej; P B 

Z.14.4(4)3 scharakteryzować zasady 
przeprowadzania zewnątrzustnego 
i wewnątrzustnego badania przedmiotowego; 

P C 

Z.14.4(4)4 ocenić stan higieniczny jamy ustnej; P C 

Z.14.4(4)5 wykonać diagram zębowy 
z zastosowaniem różnych metod; 

P C 

Z.14.4(6)1 zastosować techniki pomiaru żywotności 
zębów na zlecenie lekarza dentysty; 

P C 

Z.14.4(6)2 ocenić żywotność zębów za pomocą 
prądu faradycznego; 

P D 

Z.14.4(6)3 ocenić żywotność zębów metodami 
endoskopowymi; 

P D 

Z.14.4(8)1 scharakteryzować stany prawidłowego 
uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej; 

P C 

Z.14.4(8)2 zastosować odpowiednią procedurę 
badawczą w celu ustalenia wyniku badania; 

P C 

Z.14.4(8)3 ocenić stan jamy ustnej pacjenta na 
podstawie wyników przeprowadzonych badań; 

P D 

Z.14.4(8)4 analizować wnioski z badań dla potrzeb 
innych specjalistów stomatologii i medycyny; 

P D 
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2. Asystowanie przy zabiegach i wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych 

Z.14.4(11)1 rozróżnić narzędzia i instrumenty 
pomocnicze do opracowania wypełnień; 

P B 

Z.14.4(11)2 scharakteryzować kolejność etapów 
korygowania wypełnień stomatologicznych; 

P C 

Z.14.4(11)3 dobrać sposób dopasowania wypełnienia 
pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty; 

P C 

Z.14.4(13)1 rozróżnić narzędzia i materiały 
potrzebne do sporządzenia wycisku i odlania modeli 
orientacyjnych uzębienia; 

P C 

Z.14.4(13)2 scharakteryzować metody i techniki 
wykonania wycisków i modeli orientacyjnych 
uzębienia dla celów diagnostycznych pod nadzorem 
i na zlecenie lekarza dentysty; 

P C 

Z.14.4(15)1 scharakteryzować zasady profilaktyki 
chorób narządu żucia; 

P C 

Z.14.4(15)2 udzielić porad dietetycznych dotyczących 
profilaktyki chorób narządu żucia; 

P B 

Z.14.4(15)3 scharakteryzować zabiegi stosowane 
w profilaktyce indywidualnej i grupowej chorób 
narządu żucia; 

P C 

Z.14.4(15)4 zastosować plan higienizacji na 
podstawie wskaźników higieny narządu żucia; 

P C 

Z.14.4(15)5 wykonać czynności i zabiegi związane 
z profilaktyką chorób narządu żucia dostosowaną do 
wieku pacjentów; 

P C 

Z.14.4(15)6 wypełnić dokumentację pacjenta 
dotyczącą przeprowadzonych działań 
profilaktycznych; 

P C 

Z.14.4(17)1 scharakteryzować metody i techniki 
ćwiczeń ortodontycznych; 

P C 

Z.14.4(17)2 zastosować ćwiczenia ortodontyczne we 
współpracy z pacjentem; 

P C 

Z.14.5(3)1 określić zasady prawidłowego odżywiania 
dziecka przed i po wyrżnięciu się zębów; 

P B 

Z.14.5(3)2 określić rolę diety w zachowaniu 
zdrowego uzębienia dla pacjentów w różnym wieku; 

P B 

Z.14.5(3)3 scharakteryzować szkodliwość 
węglowodanów dla zdrowia jamy ustnej; 

P C 

Z.14.5(3)4 ocenić indywidualnie wskazania 
dietetyczne dla pacjentów w różnym wieku; 

P D 

Z.14.5(9)1 określić rolę instruktażu w promocji 
zdrowia jamy ustnej; 

P B 

Z.14.5(9)2 określić metody i formy instruktażowe; P B 

Z.14.5(9)3 zastosować instruktaż indywidualny 
dobrany do potrzeb  
profilaktyczno-leczniczych pacjenta; 

P C 

Z.14.5(9)4 określić kryteria oceny higieny jamy 
ustnej; 

P B 

Z.14.5(9)5 scharakteryzować aktualnie dostępne 
środki do utrzymania zdrowia jamy ustnej; 

P C 

Z.14.6(4)1 skorzystać na zlecenie lekarza dentysty 
z aparatury pomiarowej; 

P C 

Z.14.6(4)2 ocenić poprawność doboru parametrów 
do wykonania pomiarów; 

P D 

Z.14.6(4)3 zinterpretować wyniki badań na zlecenie 
lekarza dentysty. 

P D 

Planowane zadania 
1. Wykonaj badanie diagnostyczne i określ podstawowe wskaźniki opisujące jamę ustną. Wskaźnik: PLI, API, OHI itp. 
2. Wykonaj plan profilaktyczno-leczniczy u pacjenta pierwszorazowego. Określ potrzeby profilaktyczne i opisz je. 
3. Dopasuj wypełnienie amalgamatowe do zgryzu. Skoryguj i dopasuj do zgryzu wypełnienie kompozytowe. Omów etapy. 
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2. Asystowanie przy zabiegach i wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja praktyki zawodowej powinna odbywać się w klinicznej poradni stomatologicznej, poradni stomatologicznej 
wieku rozwojowego, poradni chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, poradni protetycznej, poradni 
ortodontycznej, poradni chirurgii stomatologicznej. Na początku zajęć należy zapoznać uczniów ze strukturą organizacyjną 
poradni stomatologicznych i zakresem czynności wykonywanych przez higienistkę stomatologiczną oraz lekarza dentystę. 
Należy również zapoznać ich z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 
środowiska oraz regulaminem praktyki i obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi. Zajęcia „Praktyki zawodowe” 
powinny być prowadzone przez lekarza stomatologa lub higienistkę stomatologiczną z określonym stażem zawodowym. 

Środki dydaktyczne 
Gabinet ze stanowiskiem pracy dla higienistki stomatologicznej, wyposażony w środki do wykonywania zabiegów 
profilaktyczno-leczniczych oraz indywidualnych instruktaży dla pacjentów w różnym wieku, tablice, plansze, modele, 
eksponaty, instrukcje obsługi urządzeń i aparatów, przygotowania materiałów stomatologicznych, bhp, ppoż. oraz 
organizacji pracy, broszury i ulotki, foldery, plakaty. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Celem realizacji efektów kształcenia praktyk zawodowych jest pogłębienie zdobytych wiadomości oraz doskonalenie 
umiejętności zawodowych w warunkach rzeczywistych, pod kierunkiem opiekuna praktyki. Rola prowadzącego praktyki 
zawodowe polega na ukierunkowaniu i kontroli czynności wykonywanych przez uczniów, korygowaniu popełnianych 
błędów oraz wskazywaniu umiejętności, które powinni doskonalić. Podczas zajęć z praktykantami należy również 
kształtować następujące nawyki i postawy, jak: życzliwość, otwartość, zrozumienie, wrażliwość i cierpliwość, 
odpowiedzialność i poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka oraz przestrzeganie zasad etyki podczas 
realizacji zadań. Zatem zalecanymi metodami dydaktycznymi będą metody praktyczne z dominacją takich metod, jak: 
pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia. 

Formy organizacyjne 
Praktyki mogą odbywane odbywać się pojedynczo, na jednym stanowisku pracy lub po 2 osoby w jednej praktyce 2-
fotelowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone systematycznie obserwując pracę uczniów podczas 
wykonywania określonych zadań zawodowych. Oceniać należy sposób organizacji stanowiska pracy, dobór metod 
i środków do wykonywania zabiegów stomatologicznych, pracę ucznia na wyznaczonym stanowisku, realizację działań 
profilaktycznych i leczniczych, przygotowanie do pracy, zdolności manualne, prowadzenie dokumentacji stomatologicznej, 
opanowanie technik i procedur, aktywność uczniów podczas realizacji zadań zawodowych, komunikację w zespole 
i kontakty z pacjentami. Podczas odbywania praktyki zalecane jest, by uczniowie dokonywali zapisów w dzienniczku 
praktyk, dotyczących wykonywanych czynności oraz formułowali wnioski wynikające z analizy swoich umiejętności. 
Opiekun praktyki potwierdza w dzienniczku praktyki wykonanie zadań i liczbę przepracowanych godzin. W ocenie 
końcowej należy uwzględnić: postawę zawodową uczniów, poprawność realizacji zadań, umiejętność łączenia teorii 
z praktyką oraz współpracę z pacjentem i zespołem stomatologicznym. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 
Wykaz skrótów do programu nauczania 
 
Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których 
są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych efektów 
kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono 8 
obszarów kształcenia: 
– administracyjno-usługowy (A), 
– budowlany (B), 
– elektryczno-elektroniczny (E), 
– mechaniczny i górniczo-hutniczy (M), 
– rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R), 
– turystyczno-gastronomiczny (T), 
– medy cz no -sp ołe cz ny  (Z ) ,  
– artystyczny (S). 
W ramach każdego obszaru kształcenia zawody uporządkowano według typu szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, 
technikum, szkoła policealna. 
Poszczególne elementy składowe podstawy programowej kształcenia w zawodach zostały oznaczone kodami ułatwiającymi 
ich identyfikację. 
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Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodem 
składającym się z trzech wielkich liter: 
– BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, 
– PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
– JOZ - język obcy ukierunkowany zawodowo, 
– KPS - kompetencje personalne i społeczne, 
– OMZ - organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika). 
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie 
lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z: 
a) trzyliterowego skrótu PKZ, 
b) ujętych w nawiasie: 
– wielkiej litery alfabetu, wskazującej na przyporządkowanie do obszaru 
kształcenia, 
– małej litery alfabetu, o charakterze porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ w ramach obszaru kształcenia. 
 
Program nauczania w danym zawodzie, realizowany w szkole, uwzględnia określone w podstawie programowej kształcenia 
w zawodach: 
1) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 
2) cele kształcenia w zawodzie, określone w części III; 
3) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części II, w zakresie: 

- bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),  
= podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), 
= języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ),  
- kompetencji personalnych i społecznych (KPS),  
- w przypadku zawodów nauczanych na poziomie technika, również organizacji pracy małych zespołów (OMZ),  

 
 
Poziom wymagań programowych (P lub PP) 

− Wymagania podstawowe (P) 
− Wymagania ponadpodstawowe (PP) 

 
 
Taksonomia/uszczegółowienie/ celów praktycznych (B. Niemierko) 

Poziom Kategoria 

I. Działania A. Naśladowanie działania 

B. Odtwarzanie działania 

II. Umiejętności C. Sprawność działania w stałych warunkach 

D. Sprawność działania w zmiennych warunkach 

` 
 


