
13.06.2020 

Godz. Florysta  

Sem. I /II 

 

Opiekun medyczny  

sem. I 

Opiekun medyczny 

sem. II 

Technik 
administracji sem.I 

Technik 
administracji sem.II 

Technik BHP 

 Sem.I  

Technik BHP 

 Sem.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. I 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. II 

8.00-9.35 Wykonywanie kompozycji 

funeralnych(I.,P.)18 

 Wstęp do wykonywania 
zabiegów higieniczno-

pielęgnacyjnych (A.G.)20 

EGZAMIN 

Formy działania 
administracji21(I.S.) 

     

9.40-11.15 Wykonywanie kompozycji 

funeralnych(I.,P.)20 

EGZAMIN 

 Działania opiekuńcze nad 
osobą chorą i 

niesamodzielną(A.G.)33 

EGZAMIN 

Formy działania 
administracji23I.S.)      

11.20-12.55 Wykonywanie dekoracji wnętrz 
i aranżacji obsadzanych(I.P.)10 

EGZAMIN 

 Działania opiekuńcze nad 
osobą chorą i 

niesamodzielną(A.G.)35 

Podstawy prawa 
pracy28(I.S.)      

13.00-14.35 Wykonywanie kompozycji 
okolicznościowych 

(I.,P.)25 EGZAMIN 

  Podstawy prawa 
pracy30(I.S.)      

14.40-16.15 Projektowanie i sprzedaż usług 
florystycznych (I.P.)6    

Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)34 

     

16.20-17.55 Projektowanie i sprzedaż usług 
florystycznych(I.P.)8 

  Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)36      

18:00-19:35 Projektowanie i sprzedaż usług 
florystycznych(I.P.)10 

EGZAMIN 

  Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)38      



14.06.2020 

Godz. Florysta  

Sem. I /II 

 

Opiekun medyczny  

sem. I 

Opiekun medyczny 

sem. II 

Technik 
administracji sem.I 

Technik 
administracji sem.II 

Technik BHP 

 Sem.I  

Technik BHP 

 Sem.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. I 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. II 

8.00-9.35 Środki wyrazu 

twórczego(A.D.30EGZAMIN 
 Patologia z elementami 

pierwszej pomocy (J.K.)20 
      

9.40-11.15 Podstawy florystyki (A.D.)37  Patologia z elementami 
pierwszej pomocy (J.K.)22 

Podstawy prawa 
pracy33(I.S.) ! godz.    Zabiegi pielęgnacyjne i 

upiększające oprawy 
oczu(K.L.)2 

 

11.20-12.55 Podstawy florystyki (A.D.)39  Podstawy języka migowego 
(K.S.)10 

EGZAMIN 

Podstawy prawa 
pracy35(I.S.) 

 

   Zabiegi pielęgnacyjne i 
upiększające oprawy 

oczu(K.L.)4 

 

13.00-14.35 Podstawy florystyki (A.D.)41  Patologia z elementami 
pierwszej pomocy (J.K.)24 

EGZAMIN 

Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)40    Zabiegi pielęgnacyjne i 

upiększające oprawy 
oczu(K.L.)6 

 

14.40-16.15 Podstawy florystyki (A.D.)43  Patologia z elementami 
pierwszej pomocy (J.K.)25 

Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)42    Zabiegi pielęgnacyjne i 

upiększające oprawy 
oczu(K.L.)8 

 

16.20-17.55 Podstawy florystyki (A.D.)45 

EGZAMIN 

   

Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)44 

   Zabiegi pielęgnacyjne i 
upiększające oprawy 

oczu(K.L.)10 

 

18:00-19:35    Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)46    Zabiegi pielęgnacyjne i 

upiększające oprawy 
oczu(K.L.)12 

 

 

 

 



20.06.2020 

Godz. Florysta  

Sem. I /II 

 

Opiekun medyczny  

sem. I 

Opiekun medyczny 

sem. II 

Technik 
administracji sem.I 

Technik 
administracji sem.II 

Technik BHP 

 Sem.I  

Technik BHP 

 Sem.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. I 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. II 

8.00-9.35  Podstawy anatomii i fizjologii 
człowieka(J.K.)21 

  Formy działania 
administracji(M.R.)20 

Podstawy techniki(A.M.)8  Zabiegi pielęgnacyjne i 
upiększające oprawy 

oczu(K.L.)14 

Zabiegi pielęgnacyjne  
twarzy (K.L.)46 

 

9.40-11.15  Podstawy anatomii i fizjologii 
człowieka(J.K.)23 

  Formy działania 
administracji(M.R.)22 

EGZAMIN 

Podstawy techniki(A.M.)10 

EGZAMIN 
 Zabiegi pielęgnacyjne i 

upiększające oprawy 
oczu(K.L.)16 

Zabiegi pielęgnacyjne  
twarzy (K.L.)48 EGZAMIN 

 

11.20-12.55  Podstawy anatomii i fizjologii 
człowieka(J.K.)25 

EGZAMIN 

 Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)48 

Formy działania 
administracji(M.R.)24 

Wdrażanie i funkcjonowanie 
bezpieczeństwa pracy 

(A.M.)32 
  Zabiegi pielęgnacyjne  

twarzy (K.L.)50 

 

13.00-14.35    Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)50 

EGZAMIN 

Formy działania 
administracji(M.R.)25/podst

awy prawa cywilnego 

Wdrażanie i funkcjonowanie 
bezpieczeństwa pracy 

(A.M.)34 
   

14.40-16.15     

Postępowanie egzekucyjne 
w administracji(M.R.)10 

Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)36Podstawy 

prawa pracy(M.R.)26 

Wdrażanie i funkcjonowanie 
bezpieczeństwa pracy 

(A.M.)36 

   

16.20-17.55    Organizacja pracy 
administracyjnej(I.S.)33 

Podstawy prawa 
pracy(M.R.)28 

Wdrażanie i funkcjonowanie 
bezpieczeństwa pracy 

(A.M.)38 

   

18:00-19:35    Organizacja pracy 
administracyjnej(I.S.)35 

EGZAMIN 

Podstawy prawa 
pracy(M.R.)28 

Wdrażanie i funkcjonowanie 
bezpieczeństwa pracy 

(A.M.)40 
EGZAMIN 

   



21.06.2020 

Godz. Florysta  

Sem. I /II 

 

Opiekun medyczny  

sem. I 

Opiekun medyczny 

sem. II 

Technik 
administracji sem.I 

Technik 
administracji sem.II 

Technik BHP 

 Sem.I  

Technik BHP 

 Sem.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. I 

Technik usług 
kosmetycznych 

Sem. II 

8.00-9.35 Materiałoznawstwo nieroślinne 

(A.D.)4 

Wykonywanie zabiegów 
higieniczno  

pielęgnacyjnych(G.R.)48 

  Podstawy prawa 
pracy(M.R.)25 

EGZAMIN 

Ergonomia w procesie pracy 
(E.Ł)38 

Ergonomia w procesie pracy 
(E.Ł)38 

Pracownia wizażu (K.L.)2 Fizykoterapia w 
kosmetyce(A.C.)10 

9.40-11.15 Materiałoznawstwo nieroślinne 

(A.D.)6 

Wykonywanie zabiegów 
higieniczno  

pielęgnacyjnych(G.R.)50 
EGZAMIN 

 Formy działania 
administracji20I.S.)25 

EGZAMIN 

Podstawy prawa 
cywilnego(M.R.)50 

EGZAMIN 

Ergonomia w procesie pracy 
(E.Ł)40 

EGZAMIN 

Ergonomia w procesie pracy 
(E.Ł)40 

EGZAMI 

Pracownia wizażu (K.L.)4 Fizykoterapia w 
kosmetyce(A.C.)12 

EGZAMIN 

11.20-12.55 Materiałoznawstwo nieroślinne 
(A.D.)8 

Działania opiekuńcze nad osobą 
chorą i niesamodzielną(G.R)30 

 Postępowanie egzekucyjne 
w administracji(M.R.)12 

Organizacja pracy 
administracyjnej(I.S.)29 

Zagrożenia w środowisku 
pracy(E.Ł.)28 

Świadczenie usług i prowadzenie 
szkoleń  (A.M.)32 

Pracownia wizażu (K.L.)6 Pielęgnowanie i upiększanie 
oprawy oczu(A.C.)8 

13.00-14.35 Materiałoznawstwo nieroślinne 

(A.D.)10 

EGZAMIN 

Działania opiekuńcze nad osobą 
chorą i niesamodzielną(G.R)32 

 Postępowanie egzekucyjne 
w administracji(M.R.)14 

Organizacja pracy 
administracyjnej(I.S.)31 

Zagrożenia w środowisku 
pracy(E.Ł.)30 

Świadczenie usług i prowadzenie 
szkoleń  (A.M.)34 

Pracownia wizażu (K.L.)8 Pielęgnowanie i upiększanie 
oprawy oczu(A.C.)10 

EGZAMIN 

14.40-16.15  Działania opiekuńcze nad osobą 
chorą i niesamodzielną(G.R)34 

EGZAMIN 
 Postępowanie egzekucyjne 

w administracji(M.R.)16 
Organizacja pracy 

administracyjnej(I.S.)33 
Zagrożenia w środowisku 

pracy(E.Ł.)32 
Świadczenie usług i prowadzenie 

szkoleń  (A.M.)36 
Pracownia wizażu (K.L.)10 

EGZAMIN 

Fizykoterapia w 
kosmetyce(A.C.)15 

16.20-17.55  Działania opiekuńcze nad osobą 
chorą i niesamodzielną(G.R)35  Postępowanie egzekucyjne 

w administracji(M.R.)18 

 

Organizacja pracy 
administracyjnej(I.S.)35 

EGZAMIN 

Zagrożenia w środowisku 
pracy(E.Ł.)34 

Świadczenie usług i prowadzenie 
szkoleń  (A.M.)38 

Zabiegi pielęgnacyjne i 
upiększające oprawy 

oczu(K.L.)18 

 

18:00-19:35    Postępowanie egzekucyjne 
w administracji(M.R.)20 

EGZAMIN 
 Zagrożenia w środowisku 

pracy(E.Ł.)35 

EGZAMIN 

Świadczenie usług i prowadzenie 
szkoleń  (A.M.)40 

EGZAMIN 

Zabiegi pielęgnacyjne i 
upiększające oprawy 

oczu(K.L.)20 

EGZAMIN 

 

 

 

 

 


