
27.02.2021 

Godz. Florysta  

SEM.I 

Florysta  

SEM.II 

Opiekun 
medyczny 

SEM.I 

Opiekun 
medyczny 

SEM.II 

Technik 
administracji  

SEM.I 

Technik 
administracji 

SEM.II 

Technik 
administracji 

SEM.III 

Technik 
administracji 

SEM.IV 

Technik BHP 
SEM.I 

Technik BHP 
SEM.II 

Technik BHP 
SEM.III 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.I 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.III 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.IV 

8.00-
9.30 

Materiałoznawst
wo 

nieroślinne(K.N.-
B..)2 

 Wstęp do 
wykonywania 

zabiegów 
higieniczno –

pielęgnacyjnych 
6(A.S.) 

Wykonywanie 
zabiegów 

higieniczno –
pielęgnacyjnych 

(A.G.)2 

Podstawy prawa 
cywilnego 
(M.R.()10 

Podstawy prawa 
cywilnego 
(M.R.()10 

  Ergonomia w 
procesie 

pracy(E.Ł)8 

Ergonomia w 
procesie 

pracy(E.Ł)8 

Wypadki przy 
pracy i choroby 

zawodowe 
(P.I.)10 

 Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy (A.C.)2 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy(A.C.)2 

 

9.40-
11.10 

Projektowanie i 
sprzedaż usług 
florystycznych 

(I.P.)2 

Projektowanie i 
sprzedaż usług 

florystycznych(I.
P.)2 

Działania 
opiekuńcze nad 

osobą chorą i 
niesamodzielną(

(A.S).10 

Wykonywanie 
zabiegów 

higieniczno -
pielęgnacyjnych(

A.G.)4 

Podstawy prawa 
cywilnego 
(M.R.()12 

Podstawy prawa 
cywilnego 
(M.R.()12 

Sporządzanie 
dokumentacji 

administracyjnej
(I.S.(2 

Sporządzanie 
dokumentacji 

administracyjnej
(I.S.(2 

Ergonomia w 
procesie 

pracy(E.Ł)10 

Ergonomia w 
procesie 

pracy(E.Ł)10 

Wypadki przy 
pracy i choroby 
zawodowe((P.I.)

12 

 Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy(A.C.)4 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy(A.C.)4 

 

11.20-
12.50 

Projektowanie i 
sprzedaż usług 

florystycznych(I.
P.)4 

Projektowanie i 
sprzedaż usług 

florystycznych(I.
P.)4 

Działania 
opiekuńcze nad 

osobą chorą i 
niesamodzielną(

(A.S).12 

Wykonywanie 
zabiegów 

higieniczno -
pielęgnacyjnych(

A.G.)6 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)2 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)2 

Język obcy w 
administracji 

(M.S.)2 

Język obcy w 
administracji 

(M.S.)2 

Obiekty 
techniczne 

(P.I..)2 

Obiekty 
techniczne 

(P.I..)2 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

(E.Ł)2 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D.

R).6 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy(A.C.)6 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy(A.C.)6 

 

13.00-
14.30 

 Kulturowe 
podstawy 

florystyki (K.N.-
B..)2 

 Wykonywanie 
zabiegów 

higieniczno -
pielęgnacyjnych(

A.G.)8 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)4 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)4 

Język obcy w 
administracji 

(M.S.)4 

Język obcy w 
administracji 

(M.S.)4 

Obiekty 
techniczne(P.I..)

4 

Obiekty 
techniczne(P.I..)

4 

Ocena ryzyka 
zawodowego(E.

Ł)4 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D.

R).8 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy(A.C.)8 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna 

twarzy(A.C.)8 

 

14.40-
16.10 

 Kulturowe 
podstawy 

florystyki (K.N.-
B..)4 

 Wykonywanie 
zabiegów 

higieniczno -
pielęgnacyjnych(

A.G.)10 

  Sporządzanie 
dokumentacji 

administracyjnej
(I.S.(4 

Sporządzanie 
dokumentacji 

administracyjnej
(I.S.(4 

  Ocena ryzyka 
zawodowego(E.

Ł)6 

BHP w 

działalności 

kosmetycznej 

(P.I.)2 

   

16.20-
17.50 

      Sporządzanie 
dokumentacji 

administracyjnej
(I.S.(6 

Sporządzanie 
dokumentacji 

administracyjnej
(I.S.(6 

  Ocena ryzyka 
zawodowego(E.

Ł)8 

BHP w 

działalności 

kosmetycznej(P.

I.)4 

   

    Pracownia ul. 
Nartowicza 35 B            

 



28.02.2021 

Godz. Florysta  

SEM.I 

Florysta  

SEM.II 

Opiekun 
medyczny 

SEM.I 

Opiekun 
medyczny 

SEM.II 

Technik 
administracji  

SEM.I 

Technik 
administracji 

SEM.II 

Technik 
administracji 

SEM.III 

Technik 
administracji 

SEM.IV 

Technik BHP 
SEM.I 

Technik BHP 
SEM.II 

Technik BHP 
SEM.III 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.I 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.III 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.IV 

8.00-
9.30 

Podstawy 
florystyki 
(A.D.)10 

Podstawy 
florystyki 
(A.D.)10 

Podstawy opieki 
(Działalność 

gospodarcza w 
ochronie 

zdrowia) (I.S.)2 

Patologia z 
elementami 

pierwszej 
pomocy (A.G.)2 

   Postępowanie w 
administracji 

(M.R.)10 

Wdrażanie i 
funkcjonowanie 
bezpieczeństwa 

pracy(P.I.)8 

Język obcy 
zawodowy w 

bezpieczeństwie 
i higienie pracy 

(M.S.)2 

Język obcy 
zawodowy w 

bezpieczeństwie 
i higienie 

pracy(M.S.)2 

Język angielski w 

kosmetyce 

(B.S.)10 

Język angielski w 

kosmetyce (B.S.)10 

  

9.40-
11.10 

Podstawy 
florystyki A.D.)12 

Podstawy 
florystyki 
A.D.)12 

Podstawy 
anatomii i 
fizjologii 

człowieka 
6(M.P.) 

Patologia z 
elementami 

pierwszej 
pomocy (A.G.)4 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)6 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)6 

 Postępowanie w 
administracji 

(M.R.)12 

Wdrażanie i 
funkcjonowanie 
bezpieczeństwa 

pracy(P.I.)10 

Język obcy 
zawodowy w 

bezpieczeństwie 
i higienie 

pracy(M.S.)4 

Język obcy 
zawodowy w 

bezpieczeństwie 
i higienie 

pracy(M.S.)4 

Język angielski w 

kosmetyce 

(B.S.)12 

Język angielski w 

kosmetyce (B.S.)12 

  

11.20-
12.50 

Środki wyrazu 
twórczego 

(A.D.)10 

Środki wyrazu 
twórczego 

(A.D.)10 

Język migowy 
(K.S.)2 

Patologia z 
elementami 

pierwszej 
pomocy(A.G.)6 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)8 

Organizacja 
pracy 

administracyjnej 
(I.S.)8 

 Postępowanie w 
administracji 

(M.R.)14 

Pierwsza pomoc 
i ochrona 

środowiska 
(P.I.)2 

Pierwsza pomoc 
i ochrona 

środowiska(P.I.)
2 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

(E.Ł)10 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D.

R).10 

Fizykoterapia w 

kosmetyce (A.C.)2 

Fizykoterapia w 

kosmetyce(A.C.)2 

 

13.00-
14.30 

   Język migowy 
(K.S.)2 

Formy działania 
administracji 

(I.S.).)2 

Formy działania 
administracji 

(I.S.).)2 

 

Postępowanie w 
administracji 

(M.R.)8 

 Pierwsza pomoc 
i ochrona 

środowiska(P.I.)
4 

Pierwsza pomoc 
i ochrona 

środowiska(P.I.)
4 

Ocena ryzyka 
zawodowego(E.
Ł)12 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D.

R).12 

Fizykoterapia w 

kosmetyce(A.C.)4 

Fizykoterapia w 

kosmetyce(A.C.)4 

 

14.40-
16.10 

   Język migowy 
(K.S.)4 

Formy działania 
administracji 

(I.S.).)4 

Formy działania 
administracji 

(I.S.).)4 

Postępowanie w 
administracji 

(M.R.)10 

   Ocena ryzyka 
zawodowego(E.

Ł)14 

    

16.20-
17.50       Postępowanie w 

administracji 
(M.R.)12 

   Ocena ryzyka 
zawodowego(E.

Ł)16 
    

       Postępowanie w 
administracji 

(M.R.)14 

        

 



 


