
05.12.2020 

Godz. Florysta  

SEM.I/II 

Opiekun 
medyczny 

SEM.I 

Opiekun 
medyczny 

SEM.II 

Technik 
administracji  

SEM.I 

Technik 
administracji 

SEM.II 

Technik 
administracji 

SEM.III/IV 

Technik BHP 
SEM.I 

Technik BHP 
SEM.II 

Technik BHP 
SEM.III 

Technik 
eksploatacji 
portów i 
terminali  

SEM.IV 

 

Technik 
informatyk  

SEM.IV 

Technik 
rachunkowości   
SEM.IV    

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.I 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.III 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM>IV 

8.00-
9.30 

Wykonywanie 
kompozycji 

okolicznościow
ych(I.,P.)14 

Wykonywanie 
czynności 

opiekuńczych(A
.G.)2 

Zarys 
psychologii i 

socjologii(B.S.)1
0 

  Przechowywan
ie 

dokumentów(I
.S.)32 

Zagrożenia w 
środowisku 
pracy (E.Ł.)8 

 Wypadki przy 
pracy i choroby 

zawodowe 
(P.I.)14 

 Tworzenie 
stron i aplikacji 
internetowych 

(A.F..)74 

Biuro 
wynagrodzeń  

B.S.58 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D

.R.)26 

Zabiegi 

pielęgnacyjne 

twarzy(K.L/34 

Zabiegi 

pielęgnacyjne 

twarzy(K.L.)38 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna i 

upiększająca 

ciała(A.C.)10 

9.40-
11.10 

Wykonywanie 
kompozycji 

okolicznościow
ych(I.,P.)16 

Wykonywanie 
czynności 

opiekuńczych(A
.G.)4 

Zarys 
psychologii i 
socjologii(B.S.)1
2 

Podstawy 
finansów 

publicznych 

(M.R.)30 

 Przechowywan
ie 

dokumentów(I
.S.)34 

Zagrożenia w 
środowisku 

pracy (E.Ł.)10 

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

16 

 Tworzenie 
stron i aplikacji 
internetowych

(A.F76 

Biuro 
wynagrodzeń ( 
B.S.)60 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D

.R.)28 

Zabiegi 

pielęgnacyjne 

twarzy(K.L/36 

Zabiegi 

pielęgnacyjne 

twarzy(K.L.)40 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna i 

upiększająca ciała 

(A.C.)12 

11.20-
12.50 

Wykonywanie 
kompozycji 

okolicznościow
ych(I.,P.)18 

Wykonywanie 
czynności 

opiekuńczych(A
.G.)6 

Zarys 
psychologii i 

socjologii(B.S.)1
4 

Podstawy 
finansów 

publicznych 

(M.R.)32 

 Przechowywan
ie 

dokumentów(I
.S.)36 

Zagrożenia w 
środowisku 

pracy (E.Ł.)12 

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

18 

 Tworzenie 
stron i aplikacji 
internetowych 

(A.F..)78 

Biuro 
wynagrodzeń  ( 

B.S.)62 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D

.R.)30 

Zabiegi 

pielęgnacyjne 

twarzy(K.L/38 

Zabiegi 

pielęgnacyjne 

twarzy(K.L.)42 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna i 

upiększająca 

dłoni(A.C.)14  

13.00-
14.30 

Wykonywanie 
kompozycji 

funeralnych(I.,P
.)16 

Wykonywanie 
czynności 
opiekuńczych(A
.G.)8 

 Pracownia 
kompetencji 

zespołowych(B
.S.)22 

Podstawy 
prawa pracy 

(I.S.)8 

Postępowanie 
w administracji 

(M.R.)50 

Badania i 
pomiary 

czynników w 
środowisku 

pracy (P.I.)10 

Badania i pomiary 
czynników w 
środowisku 

pracy(P.I.)10 

  Tworzenie 
stron i aplikacji 
internetowych

(A.F80 

Biuro 
podatkowe(B.S.)

50 

Podstawy 

anatomii i 

dermatologii w 

diagnostyce 

kosmetycznej(D

.R.)32 

 Zabiegi 
pielęgnacyjne 
twarzy(K.L.)44 

Kosmetyka 

pielęgnacyjna i 

upiększająca 

dłoni(A.C.)16  

14.40-
16.10 

Wykonywanie 
kompozycji 

okolicznościow
ych(I.,P.)20 

Wykonywanie 
czynności 

opiekuńczych(A
.G.)10 

 Pracownia 
kompetencji 

zespołowych(B
.S.)23 

Podstawy 
działalności 

gospodarczej(I.
S.)26 

Postępowanie 
w administracji 

(M.R.)52 

Badania i 
pomiary 

czynników w 
środowisku 

pracy (P.I.)12 

Badania i pomiary 
czynników w 
środowisku 

pracy(P.I.)12 

   Biuro 
podatkowe(B.S.)

52 

   Kosmetyka 

pielęgnacyjna i 

upiększająca 

dłoni(A.C.)18  

16.20-
17.50 

IV LO im. S 
Staszica w 

Białej 
Podlaskiej 

Pracownia ul. 
Narutowicza 

35 B 
  Podstawy 

działalności 
gospodarczej(I.

S.)28 

Postępowanie 
w administracji 

(M.R.)54 

Badania i 
pomiary 

czynników w 
środowisku 

pracy (P.I.)14 

Badania i pomiary 
czynników w 
środowisku 

pracy(P.I.)14 

   IV LO im. S 
Staszica w Białej 

Podlaskiej 
    

 



06.12.2020 

Godz. Florysta  

SEM.I/II 

Opiekun 
medyczny 

SEM.I 

Opiekun 
medyczny 

SEM.II 

Technik 
administracji  

SEM.I 

Technik 
administracji 

SEM.II 

Technik 
administracji 

SEM.III/IV 

Technik BHP 
SEM.I 

Technik BHP 
SEM.II 

Technik BHP 
SEM.III 

Technik 
eksploatacji 
portów i 
terminali  

SEM.IV 

 

Technik 
informatyk  

SEM.IV 

Technik 
rachunkowości   
SEM.IV    

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.I 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.II 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM.III 

Technik usług 
kosmetycznych 

SEM>IV 

8.00-
9.30 

 Kompetencje 
interpersonaln
e i zespołowe 

opiekuna 
medycznego 

(A.G.)28 

 Podstawy 
działalności 

gospodarczej 
(I.S.)20 

Podstawy 
finansów 

publicznych(M.
R.)32 

 Podstawy 
techniki 
(A.M.)2 

Kompetencje 
społeczne i 

organizacja pracy 
małych 

zespołów(B.S.)14 

Kompetencje 
społeczne i 
organizacja 

pracy małych 
zespołów(B.S.)1

4 

Bezpieczeństw
o i higiena 

pracy w 
eksploatacji 

środków 
transportu 

P.I.)20 

Lokalne 
systemy baz 

danych(A.F.)26 

Biuro 
wynagrodzeń ( 
B.S.)64 

Pracownia 

wizażu(A.C.)12 

Dietetyka(M.P.)10 Dietetyka(M.P.)10 Chemia 

kosmetyczna 

(S.O.)6 

9.40-
11.10 

 Kompetencje 
interpersonaln
e i zespołowe 

opiekuna 
medycznego 

(A.G.)30 

Zdrowie 
publiczne i 

profilaktyka 
(J.K.)14 

Podstawy 
działalności 

gospodarczej 
(I.S.)22 

Podstawy 
finansów 

publicznych(M.
R.) 

34 

 Maszyny i 
urządzenia 

techniczne(A.
M.)10 

Maszyny i 
urządzenia 

techniczne(A.M.)1
0 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

(E.Ł.)44 

Bezpieczeństw
o i higiena 

pracy w 
eksploatacji 

środków 
transportu 

P.I.)122 

Lokalne 
systemy baz 

danych(A.F.)28 

Biuro 
wynagrodzeń  ( 

B.S.)66 

Pracownia 

wizażu(A.C.)14 

Dietetyka(M.P.)12 Dietetyka(M.P.)12 Chemia 

kosmetyczna(S.O.)8 

11.20-
12.50 

 Kompetencje 
interpersonaln
e i zespołowe 

opiekuna 
medycznego 

(A.G.)32 

Patologia z 
elementami 

pierwszej 
pomocy(J.K.)22 

Podstawy 
działalności 

gospodarczej 
(I.S.)24 

Podstawy 
finansów 

publicznych(M.
R.)36 

 Maszyny i 
urządzenia 

techniczne(A.
M.)12 

Maszyny i 
urządzenia 

techniczne(A.M.)1
2 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

(E.Ł.)46 

Obsługa 
techniczna 
środków 

transportu(M.
T.-Ż)46 

Lokalne 
systemy baz 

danych(A.F.)30 

Biuro 
podatkowe(B.S.)

54 

Pracownia 

wizażu(A.C.)16 

   

13.00-
14.30 

 Zdrowie 
publiczne i 
profilaktyka 
(J.K.)18 

Wykonywanie 
czynności 
opiekuńczych(A
.G.)36 

Podstawy 
działalności 

gospodarczej 
(I.S.)26 

 Postępowanie 
w administracji 

(M.R.)56 

Zagrożenia w 
środowisku 

pracy (E.Ł.)14 

Kompetencje 
społeczne i 

organizacja pracy 
małych 

zespołów(B.S.)16 

Kompetencje 
społeczne i 
organizacja 

pracy małych 
zespołów(B.S.)1

6 

Obsługa 
techniczna 
środków 

transportu(M.
T.-Ż)48 

Lokalne 
systemy baz 

danych(A.F.)32 

Biuro 
podatkowe(B.S.)

56 

Pracownia 

wizażu(A.C.)18 

   

14.40-
16.10 

  Wykonywanie 
czynności 

opiekuńczych(A
.G.)38 

Podstawy 
działalności 

gospodarczej 
(I.S.)28 

 Postępowanie 
w administracji 

(M.R.)58 

Zagrożenia w 
środowisku 

pracy (E.Ł.)16 

Kompetencje 
społeczne i 

organizacja pracy 
małych 

zespołów(B.S.)18 

Kompetencje 
społeczne i 
organizacja 

pracy małych 
zespołów(B.S.)1

8 

Obsługa 
techniczna 
środków 

transportu(M.T
.-Ż)50 

 Biuro 
podatkowe(B.S.)

58 

Pracownia 
wizażu(A.C.20 

   

16.20-
17.50   Wykonywanie 

czynności 
opiekuńczych(A

.G.)30 

Podstawy 
działalności 

gospodarczej 
(I.S.)30 

 Postępowanie 
w administracji 

(M.R.)60 
 Kompetencje 

społeczne i 
organizacja pracy 

małych 
zespołów(B.S.)20 

Kompetencje 
społeczne i 
organizacja 

pracy małych 
zespołów(B.S.)2

0 

       

      Postępowanie 
w administracji 

(M.R.)62 

      Pracownia 
kosmetyczna 

ul. Nartowicza 
35 B 

   



 


