
15 16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21 22

DSA1 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02 BHP1 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02

8.00-8.45 Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoPracownia kompetencji zespołowychŹródła prawa administracyjnego x Pracownia kompetencji zespołowychPodstawy działalności gospodarczej 8.00-8.45 Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyPodstawy techniki Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyZagrożenia w środowisku pracy x Zagrożenia w środowisku pracyObiekty techniczne

8.50-9.35 Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoPracownia kompetencji zespołowychŹródła prawa administracyjnego x Pracownia kompetencji zespołowychPodstawy działalności gospodarczej 8.50-9.35 Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyPodstawy techniki Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyZagrożenia w środowisku pracy x Zagrożenia w środowisku pracyObiekty techniczne

9:40-10:25 Wstęp do postępowania w administracjiPodstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoPracownia kompetencji zespołowychWstęp do postępowania w administracji x Pracownia kompetencji zespołowychPodstawy finansów publicznych  9:40-10:25 Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyPodstawy techniki Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyZagrożenia w środowisku pracy x Zagrożenia w środowisku pracyMaszyny i urządzenia techniczne 
10:30-11:15 Wstęp do postępowania w administracjiPodstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoPracownia kompetencji zespołowychWstęp do postępowania w administracji x Wstęp do postępowania w administracjiŹródła prawa administracyjnego 10:30-11:15 Obiekty techniczne Zagrożenia w środowisku pracyPodstawy techniki Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy 
11:20-12:05 Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczejŹródła prawa administracyjnegoPracownia kompetencji zespołowychPodstawy działalności gospodarczej x Podstawy prawa pracy Pracownia kompetencji zespołowych 11:20-12:05 Obiekty techniczne Zagrożenia w środowisku pracyPodstawy techniki Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy 
12:10-12:55 Podstawy finansów publicznych Podstawy działalności gospodarczejWstęp do postępowania w administracjiPodstawy prawa pracy Podstawy działalności gospodarczej x Podstawy prawa pracy Pracownia kompetencji zespołowych 12:10-12:55 Maszyny i urządzenia techniczneZagrożenia w środowisku pracyBadania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy 
13:00-13:45 Podstawy działalności gospodarczejPodstawy działalności gospodarczejWstęp do postępowania w administracjiPodstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych x 13:00-13:45 Maszyny i urządzenia techniczneZagrożenia w środowisku pracyZagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x

13:50-14:35 Podstawy działalności gospodarczejPodstawy działalności gospodarczejWstęp do postępowania w administracjiPodstawy prawa pracy Podstawy finansów publicznych x 13:50-14:35 Maszyny i urządzenia techniczneZagrożenia w środowisku pracyZagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyMaszyny i urządzenia techniczne x

14:40-15:25 Podstawy finansów publicznych x 14:40-15:25 Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyx

15 16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21 22

DSA2 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02 BHP2 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02

8.00-8.45 Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoDokumentacja  stosunku pracy Źródła prawa administracyjnego x Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 8.00-8.45 Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyBadania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyZagrożenia w środowisku pracy x Zagrożenia w środowisku pracyObiekty techniczne

8.50-9.35 Źródła prawa administracyjnego Podstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoDokumentacja  stosunku pracy Źródła prawa administracyjnego x Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 8.50-9.35 Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyZagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyZagrożenia w środowisku pracy x Zagrożenia w środowisku pracyObiekty techniczne

9:40-10:25 Wstęp do postępowania w administracjiPodstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoDokumentacja  stosunku pracy Wstęp do postępowania w administracji x Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Podstawy finansów publicznych  9:40-10:25 Obiekty techniczne Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyZagrożenia w środowisku pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyZagrożenia w środowisku pracy x Zagrożenia w środowisku pracyMaszyny i urządzenia techniczne 

10:30-11:15 Wstęp do postępowania w administracjiPodstawy finansów publicznychŹródła prawa administracyjnegoDokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Wstęp do postępowania w administracji x Wstęp do postępowania w administracjiŹródła prawa administracyjnego 10:30-11:15 Obiekty techniczne Zagrożenia w środowisku pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy 

11:20-12:05 Podstawy finansów publicznych Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejŹródła prawa administracyjnegoDokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejx Dokumentacja  stosunku pracy Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B) 11:20-12:05 Obiekty techniczne Zagrożenia w środowisku pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy 

12:10-12:55 Podstawy finansów publicznych Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejWstęp do postępowania w administracjiDokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejx Dokumentacja  stosunku pracy Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B) 12:10-12:55 Maszyny i urządzenia techniczneZagrożenia w środowisku pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracyWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy 

13:00-13:45 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejDziałalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejWstęp do postępowania w administracjiDokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Podstawy finansów publicznych x 13:00-13:45 Maszyny i urządzenia techniczneZagrożenia w środowisku pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyObiekty techniczne x

13:50-14:35 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejDziałalność gospodarcza w jednostce organizacyjnejWstęp do postępowania w administracjiDokumentacja biurowa działalności gospodarczej(B)Podstawy finansów publicznych x 13:50-14:35 Maszyny i urządzenia techniczneZagrożenia w środowisku pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychWdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyMaszyny i urządzenia techniczne x

14:40-15:25 Podstawy finansów publicznych x 14:40-15:25 Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracyx

.
15 16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20

DSA3 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02 BHP3 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01

8.00-8.45 Podstawy statystyki Postępowanie w administracji (A)Zadania organów administracjiPostępowanie w administracji (A)Podstawy statystyki Zadania organów administracjiPostępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A) 8.00-8.45 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychOcena ryzyka zawodowego Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychOcena ryzyka zawodowego 
8.50-9.35 Podstawy statystyki Postępowanie w administracji (A)Zadania organów administracjiPostępowanie w administracji (A)Podstawy statystyki Zadania organów administracjiPostępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A) 8.50-9.35 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychOcena ryzyka zawodowego Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychOcena ryzyka zawodowego 

9:40-10:25 Podstawy statystyki Postępowanie w administracji (A)Zadania organów administracjiPostępowanie w administracji (A)Podstawy statystyki Zadania organów administracjiPostępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A) 9:40-10:25 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychOcena ryzyka zawodowego Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznychOcena ryzyka zawodowego 
10:30-11:15 Podstawy statystyki Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (A) - kompPostępowanie w administracji (A)Podstawy statystyki Przechowywanie dokumentów (A) - kompZadania organów administracjiPrzechowywanie dokumentów (A) - komp 10:30-11:15 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychOcena ryzyka zawodowego Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
11:20-12:05 Postępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (A) - kompPostępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (A) - kompPrzechowywanie dokumentów (B)Przechowywanie dokumentów (A) - komp 11:20-12:05 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena ryzyka zawodowego Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
12:10-12:55 Postępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (A) - kompPostępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (A) - kompPrzechowywanie dokumentów (B)Przechowywanie dokumentów (A) - komp 12:10-12:55 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychUstalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena ryzyka zawodowego Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
13:00-13:45 Postępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (A) - kompPostępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (B) 13:00-13:45 Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyProwadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena ryzyka zawodowego Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychProwadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
13:50-14:35 Postępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (B)Postępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A) 13:50-14:35 Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyProwadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena ryzyka zawodowego Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychProwadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

14:40-15:25 Postępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A)Przechowywanie dokumentów (B)Postępowanie w administracji (A)Postępowanie w administracji (A) 14:40-15:25 Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyProwadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena ryzyka zawodowego Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

15:30-16:15 Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyProwadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyŚwiadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracyOcena ryzyka zawodowego

15 16 17 18 19 20 21 22

DSI3 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02 15 16 17 18 19 20 21 22

8.00-8.45 Eksploatacja urządzeń techniki komputerowejWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychLokalne sieci komputerowe Eksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja urządzeń techniki komputerowejEksploatacja urządzeń techniki komputerowej TF1 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02

8.50-9.35 Eksploatacja urządzeń techniki komputerowejWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja urządzeń techniki komputerowejEksploatacja urządzeń techniki komputerowej 8.00-8.45 Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)Materiałoznawstwo nieroślinneMateriałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) 
9:40-10:25 Administracja  systemami operacyjnymiWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja urządzeń techniki komputerowejEksploatacja urządzeń techniki komputerowej 8.50-9.35 Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)Materiałoznawstwo nieroślinneMateriałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B) 

10:30-11:15 Administracja  systemami operacyjnymiWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja urządzeń techniki komputerowejEksploatacja urządzeń techniki komputerowej 9:40-10:25 Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)Materiałoznawstwo nieroślinneMateriałoznawstwo nieroślinnePodstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) 

11:20-12:05 Administracja  systemami operacyjnymiWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychAdministracja  systemami operacyjnymiAdministracja  systemami operacyjnymi 10:30-11:15 Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B)Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanych (A)Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo nieroślinnePodstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) 

12:10-12:55 Administracja  systemami operacyjnymiWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychWitryny i aplikacje internetoweLokalne sieci komputeroweAdministracja  systemami operacyjnymiAdministracja  systemami operacyjnymi 11:20-12:05 Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych (B)Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanych (A)Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanych (A)Wykonywanie kompozycji funeralnych (A) 
13:00-13:45 Administracja  systemami operacyjnymiWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychWitryny i aplikacje internetoweLokalne sieci komputeroweAdministracja  systemami operacyjnymiAdministracja  systemami operacyjnymi 12:10-12:55 Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanych (A)Język obcy we florystyce  
13:50-14:35 Administracja  systemami operacyjnymiWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychEksploatacja lokalnych sieci komputerowychWitryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowychAdministracja  systemami operacyjnymiAdministracja  systemami operacyjnymi 13:00-13:45 Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Materiałoznawstwo roślinne Materiałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

14:40-15:25 Administracja  systemami operacyjnymiWitryny i aplikacje internetoweAdministracja  systemami operacyjnymiLokalne sieci komputerowe Witryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowych 13:50-14:35 Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)Materiałoznawstwo nieroślinneMateriałoznawstwo roślinne Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne) -(A)

15:30-16:15 Witryny i aplikacje internetowe Witryny i aplikacje internetoweAdministracja  systemami operacyjnymiLokalne sieci komputerowe Witryny i aplikacje internetoweEksploatacja lokalnych sieci komputerowych 14:40-15:25 Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)Wykonywanie kompozycji okolicznościowych (A)Wykonywanie kompozycji funeralnych (A)Język obcy we florystyce Wykonywanie kompozycji ślubnych (B)Język obcy we florystyce

TUK1 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02 15 16 17 18 19 20

8.00-8.45 BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej (A)Chemia kosmetyczna Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej TF2 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01

8.50-9.35 BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna Chemia kosmetyczna Podstawy działalności kosmetycznej (A)Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej 8.00-8.45 Kompozycje florystyczne (A) Wykonywanie kompozycji ślubnychKompozycje florystyczne (A) Konstrukcje floralne Kulturowe podstawy florystykiKonstrukcje floralne

9:40-10:25 BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej (A)Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej 8.50-9.35 Kompozycje florystyczne (A) Wykonywanie kompozycji ślubnychKompozycje florystyczne (A) Konstrukcje floralne Kulturowe podstawy florystykiKonstrukcje floralne

10:30-11:15 BHP w działalności kosmetycznej Chemia kosmetyczna Pracownia wizażu (podstawy) Podstawy działalności kosmetycznej (A)Wizaż Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Podstawy działalności kosmetycznej (A) 9:40-10:25 Kompozycje florystyczne (A) Wykonywanie kompozycji ślubnychKompozycje florystyczne (A) Wykonywanie kompozycji ślubnychKulturowe podstawy florystykiWykonywanie kompozycji okolicznościowych 
11:20-12:05 Podstawy kompetencji personalnych, społecznych i pracy zespołowejWizaż Wizaż Podstawy działalności kosmetycznej (A)Wizaż Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Podstawy działalności kosmetycznej (A) 10:30-11:15 Kompozycje florystyczne (A) Wykonywanie kompozycji ślubnychMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnychMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowych 
12:10-12:55 Podstawy kompetencji personalnych, społecznych i pracy zespołowejWizaż Wizaż BHP w działalności kosmetycznejPracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Podstawy działalności kosmetycznej (A) 11:20-12:05 Kompozycje florystyczne (A) Kulturowe podstawy florystykiMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnychMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych 
13:00-13:45 Podstawy kompetencji personalnych, społecznych i pracy zespołowejPracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)BHP w działalności kosmetycznejPracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Kompetencje personalne, społeczne i podstawy pracy zespołowej 12:10-12:55 Środki wyrazu twórczego Kulturowe podstawy florystykiMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji okolicznościowychMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnych 
13:50-14:35 Kompetencje personalne, społeczne i podstawy pracy zespołowejPracownia wizażu (podstawy) Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)BHP w działalności kosmetycznejPracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx Podstawy kompetencji personalnych, społecznych i pracy zespołowej 13:00-13:45 Środki wyrazu twórczego Kulturowe podstawy florystykiMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnychŚrodki wyrazu twórczego

14:40-15:25 Kompetencje personalne, społeczne i podstawy pracy zespołowejPracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)Kompetencje personalne, społeczne i podstawy pracy zespołowejPracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)Podstawy anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznejx 13:50-14:35 Środki wyrazu twórczego Kulturowe podstawy florystykiMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnychŚrodki wyrazu twórczego

15:30-16:15 Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny)Pracownia wizażu (makijaż codzienny i okazjonalny) 14:40-15:25 Środki wyrazu twórczego Kulturowe podstawy florystykiMateriałoznawstwo roślinne Wykonywanie kompozycji ślubnychKompozycje florystyczne (A)

15:30-16:15 Środki wyrazu twórczego Kulturowe podstawy florystykiMateriałoznawstwo roślinne Kompozycje florystyczne (A)

15 16 17 18 19 20 21 22

TUK2 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02 15 16 17 18 19 20 21 22

8.00-8.45 Dietetyka x Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymDietetyka x Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltu TAR1 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02

8.50-9.35 Dietetyka x Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymDietetyka x Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltu 8.00-8.45 Obieg i przechowywanie dokumentacjiPrawo archiwalne Prawo archiwalne Język angielski x x Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyceProwadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce 
9:40-10:25 Dietetyka x Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymDietetyka x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 8.50-9.35 Obieg i przechowywanie dokumentacjiPrawo archiwalne Prawo archiwalne Język angielski x x Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyceProwadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce 

10:30-11:15 Chemia kosmetyczna x Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymDietetyka x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 9:40-10:25 Obieg i przechowywanie dokumentacjiPrawo archiwalne Prawo archiwalne Język angielski x x Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyceDziałalność popularyzatorska archiwum 
11:20-12:05 Chemia kosmetyczna x Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymChemia kosmetyczna x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 10:30-11:15 Obieg i przechowywanie dokumentacjiObieg i przechowywanie dokumentacjiObieg i przechowywanie dokumentacjiJęzyk angielski x x Działalność popularyzatorska archiwumPodstawy archiwistyki

12:10-12:55 Chemia kosmetyczna x Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymChemia kosmetyczna x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 11:20-12:05 Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacjiObieg i przechowywanie dokumentacjiJęzyk angielski x x Podstawy archiwistyki Podstawy archiwistyki

13:00-13:45 Chemia kosmetyczna x Chemia kosmetyczna Chemia kosmetyczna x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 12:10-12:55 Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacjiObieg i przechowywanie dokumentacjiJęzyk angielski x x Podstawy archiwistyki Podstawy archiwistyki

13:50-14:35 Chemia kosmetyczna x Chemia kosmetyczna Chemia kosmetyczna x Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 13:00-13:45 Prawo archiwalne Obieg i przechowywanie dokumentacjiPodstawy archiwistyki Język angielski x x

14:40-15:25 Chemia kosmetyczna x Chemia kosmetyczna Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymx 13:50-14:35 Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski x x

15:30-16:15 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymDziałalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznymx 14:40-15:25 Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski x x

15 16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21 22

TUK3 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02 OM1 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02

8.00-8.45 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltu 8.00-8.45 Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychWstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychPodstawy anatomii i fizjologii człowieka x Wykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznego 

8.50-9.35 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltu 8.50-9.35 Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychWstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychPodstawy anatomii i fizjologii człowieka x Wykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznego 

9:40-10:25 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciała Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 9:40-10:25 Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychWstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychPodstawy anatomii i fizjologii człowieka x Wykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznego 

10:30-11:15 Chemia kosmetyczna x Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 10:30-11:15 Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychWstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychZarys psychologii i socjologii x Wykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznego 

11:20-12:05 Chemia kosmetyczna x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 11:20-12:05 Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoWykonywanie czynności opiekuńczychZdrowie publiczne i profilaktyka x Wykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznego 

12:10-12:55 Chemia kosmetyczna x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 12:10-12:55 Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoWykonywanie czynności opiekuńczychZdrowie publiczne i profilaktyka x Wykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznego 

13:00-13:45 Chemia kosmetyczna x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 13:00-13:45 Kompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoWykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoWykonywanie czynności opiekuńczychZdrowie publiczne i profilaktyka x

13:50-14:35 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltuZabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu 13:50-14:35 Wykonywanie czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoWykonywanie czynności opiekuńczychZdrowie publiczne i profilaktyka x

14:40-15:25 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x 14:40-15:25 Wykonywanie czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoWykonywanie czynności opiekuńczychZdrowie publiczne i profilaktyka x

15:30-16:15 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała x 15:30-16:15 Wykonywanie czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczychKompetencje interpersonalne i zespołowe opiekuna medycznegoWykonywanie czynności opiekuńczychWykonywanie czynności opiekuńczych x

15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20

TUK4 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 OM2 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01

8.00-8.45 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 8.00-8.45 Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczychWstęp do wykonywania czynności opiekuńczychZdrowie publiczne x

8.50-9.35 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 8.50-9.35 Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczychOpiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznymZdrowie publiczne x

9:40-10:25 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 9:40-10:25 Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznymOpiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznymZdrowie publiczne x

10:30-11:15 Chemia kosmetyczna Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 10:30-11:15 Patologia z elementami pierwszej pomocyPatologia z elementami pierwszej pomocyOpiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznymPatologia z elementami pierwszej pomocyZdrowie publiczne x

11:20-12:05 Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoniKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni 11:20-12:05 Patologia z elementami pierwszej pomocyPatologia z elementami pierwszej pomocyOpiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznymPatologia z elementami pierwszej pomocyZdrowie publiczne x

12:10-12:55 Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoniKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni 12:10-12:55 Patologia z elementami pierwszej pomocyPatologia z elementami pierwszej pomocyOpiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznymPatologia z elementami pierwszej pomocyZdrowie publiczne x

13:00-13:45 Chemia kosmetyczna Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoniKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni 13:00-13:45 Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznymPatologia z elementami pierwszej pomocyZdrowie publiczne x

13:50-14:35 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaKosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 13:50-14:35 Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Zarys psychologii i socjologii x

14:40-15:25 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 14:40-15:25 Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Zarys psychologii i socjologii x

15:30-16:15 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciałaZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 15:30-16:15 Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Zarys psychologii i socjologii x

16:20-17:05 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoniZabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni 16:20-17:05 Zarys psychologii i socjologii Zarys psychologii i socjologii Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Wykonywanie czynności opiekuńczych (A)Zarys psychologii i socjologii  

17:10-17:55 Wykonywanie czynności opiekuńczych (A) 

15 16 17 18 19 20 21 22

DSR2 11.01 12.01 18.01 19.01 25.01 26.01 01.02 02.02

8.00-8.45 Podatki Podatki Podatki Podatki Język angielski w rachunkowościBiuro rachunkowe x Dokumentacja biurowa

8.50-9.35 Podatki Podatki Podatki Podatki Język angielski w rachunkowościBiuro rachunkowe x Dokumentacja biurowa

9:40-10:25 Podatki Podatki Podatki Podatki Język angielski w rachunkowościBiuro rachunkowe x Dokumentacja biurowa

10:30-11:15 Dokumentacja biurowa Podatki Podatki Wynagrodzenia Język angielski w rachunkowościBiuro rachunkowe x Dokumentacja biurowa

11:20-12:05 Dokumentacja biurowa Język angielski w rachunkowościJęzyk angielski w rachunkowościWynagrodzenia Język angielski w rachunkowościBiuro rachunkowe x Dokumentacja biurowa

12:10-12:55 Podatki Podatki Podatki Podatki Język angielski w rachunkowościBiuro rachunkowe x Wynagrodzenia

13:00-13:45 Podatki Podatki Podatki Podatki Wynagrodzenia Biuro rachunkowe x Wynagrodzenia

13:50-14:35 Podatki Podatki Podatki Podatki Wynagrodzenia x Wynagrodzenia

14:40-15:25 Podatki Podatki Podatki Podatki


