
Z
S
N BS1 I A - s. 7                         

WYCHOWAWCA -                             

Katarzyna Bielak                                                   

BS1 I B - s. 6                         
WYCHOWAWCA -                             

Witold Wzorek                                                        

1. 7.10

2. 8.00

3. 8.50

4. 9.45

5. 10.45

6. 11.40

7. 12.35

8. 13.25

9. 14.15

10. 15.05

11. 15.55

1. 7.10 zaj prakt

2. 8.00 OHP uczniowie

3. 8.50 od 7:00 prac gastr

4. 9.45 6 godz. prac gastr

5. 10.45 prac młodoc prac gastr

6. 11.40 prac gastr

7. 12.35

8. 13.25

9. 14.15

10. 15.05

11. 15.55

1. 7.10

2. 8.00

3. 8.50

4. 9.45

5. 10.45

6. 11.40

7. 12.35

8. 13.25

9. 14.15

10. 15.05

1. 7.10

2. 8.00

3. 8.50

4. 9.45

5. 10.45

6. 11.40

7. 12.35

8. 13.25

9. 14.15

10. 15.05

11. 15.55

1. 7.10

2. 8.00

3. 8.50

4. 9.45

5. 10.45

6. 11.40

7. 12.35

8. 13.25

9. 14.15
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BS1 I A - s. 7                         
WYCHOWAWCA -                             

Katarzyna Bielak                                                   

BS1 I B - s. 6                         
WYCHOWAWCA -                             

Witold Wzorek                                                        

Cukiernik Monter Kucharz Ślusarz

tech syst such zab

tech syst such zab

wychowanie do życia w rodzinie tech napraw el masz

język  angielski wychowanie do życia w rodzinie

tech w prod cukiern

chemia

język polski

tech napraw el masz

wypos i zasady bhp

religia

informatyka

wych fizyczne

religia wych fizyczne

OHP

4 godziny

wych fizyczne od 7:00

4 godzinybiologia

edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka - zaj wyrównawcze

informatyka wych fizyczne

wych fizyczne informatyka

wypos i zasady bhp

wychowanie fizyczne

matematyka

matematyka

technol prod cukiern chemia

podstawy przedsiębiorczości

pracow cukiernicza biologiawych fizyczne

historia

godzina wychowawczahistoria

pracow cukiernicza wych fizyczne podstawy przedsiębiorczości

pracow cukiernicza wych fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

podstawy przedsiębiorczości język  angielski

godzina wychowawcza język  angielski

zaj praktyczne

matematyka - zaj wyrównawcze

język polski

informatyka zaj praktyczne technol gastronom

technol gastronom

technol gastronom

technol gastronom

OHP

od 10:00

religia

język polski

zaj praktyczne

język polski

tech z materiałoz

tech z materiałoz

zaj praktyczne

OHP

od 7:00

4 godziny

podstawy przedsiębiorczości

pracow cukiernicza budownictwo ogólne

technol prod cukiern

wypos i zasady bhp

j. angielski zaw

religia

matematyka

matematyka

język  angielski

tech syst such zab

wych fizyczne

wych fizyczne

tech w prod cukiern

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

OHP

od 10:00

4 godziny



BS1 II B - s. 2                         
WYCHOWAWCA -                             

Bożena Gałęza                                                         

BS1 II A - s. 25                          
WYCHOWAWCA -                             

Marzena Kowalczyk                                                     

BS1 I C - s. 1                          
WYCHOWAWCA -                             

Katarzyna Wiatr                                                      

prac młodoc uczniowie

zaj prakt zaj prakt

OHP  SZKOŁA  

od 9:00 od 9:00

6 godzin 6 godzin

zaj prak

OHP

od 7:00

6 godzin

prac młodoc uczniowie

zaj prakt

SZKOŁA

od 13:20

4 godziny

wych fizyczne

BS1 II B - s. 2                         
WYCHOWAWCA -                             

Bożena Gałęza                                                         

Kucharz Ślusarz

język polski

religia

pracow gastronom tech z materiałozn

dział gosp w gastron

dział gosp w gastron

religia

matematyka - zaj wyrównawcze

wych fizyczne

wych fizyczne

OHP

język polski

pracow gastronom

pracow gastronom podst konstr maszyn

pracow gastronom

od 7:00

5 godzin

biologia

zaj praktyczne

matematyka

historia

tech wytw el masz

BS1 II A - s. 25                          
WYCHOWAWCA -                             

Marzena Kowalczyk                                                     

Cukiernik Monter

wych fizyczne

tech wytw el masz

tech wytw el masz

podst konstr maszyn

język  angielski

technol gastronom

OHP

godzina wychowawcza

dział gosp w gastron

tech napraw el masz

tech z materiałozn

zaj praktyczne

wych fizyczne

wypos i zasady bhp

technol gastronom

budownictwo ogólne

5 godzin

technol prod cukiern zaj praktyczne

dokument technicz

wychowanie do życia w rodzinie

j. angielski zaw

wych fizyczne

chemia

matematyka

od 7:00

wychowanie fizyczne

religia

religia

technol gastronom

j. angielski zaw

biologia

wychowanie do życia w rodzinie

pracow cukiernicza OHP

język  angielski

tech w prod cukiern

tech w prod cukiern

historia

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

tech w prod cukiern dokument technicz

BS1 I C - s. 1                          
WYCHOWAWCA -                             

Katarzyna Wiatr                                                      

Fryzjer

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

chemia

matematyka - zaj wyrównawcze

techniki fryzjerskie

zaj praktyczne

OHP

od 7:00

5 godzin

edukacja dla bezpieczeństwa

zaj praktyczne gr II

techniki fryzjerskie

zaj praktyczne gr II

wychowanie do życia w rodzinie

matematyka - zaj wyrównawcze

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

wychowanie fizyczne

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

język  angielski

język  angielski zawodowy

godzina wychowawcza

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

matematyka

biologia

podstawy przedsiębiorczości

podstawy przedsiębiorczości

religia

religia

język  angielski

wychowanie fizyczne

język polski

podstawy fryzjerstwa

historia

matematyka

język polski

informatyka wych fizyczne

wych fizyczne informatyka

matematyka

chemia

język  angielski

matematyka

godzina wychowawcza

język  angielski

od 10:00

5 godzin

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

język polski

język polski

technol prod cukiern

technol prod cukiern

technol prod cukiern

tech rob mal tapec

tech rob mal tapec

tech rob mal tapec

technol prod cukiern tech rob mal tapec



BS1 III A (G)- s. 20                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Joanna Bień                                                        

BS1 III B (SP)- s. 27                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Natalia Rogóż                                                         

BS1 II C - s. 5                          
WYCHOWAWCA -                             

Magdalena Nowicka                                                        

zajęcia praktyczne

wiedza o społeczeństwie

OHP

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

wychowanie do życia w rodzinie

religia

BS1 III A (G)- s. 20                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Joanna Bień                                                        

Kucharz Fryzjer

wych fizyczne

wych fizyczne

od 7:00

zaj praktyczne

OHP

język  angielski

j. angielski zaw

matematyka - zaj wyrównawcze

wychowanie fizyczne

religia

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

religia

technol gastronom

zajęcia praktyczne

od 7:00

wych fizyczne zajęcia praktyczne

wych fizyczne

wych fizyczne zajęcia praktyczne

język polski

biologia

wiedza o społeczeństwie

matematyka

język polski

zajęcia praktyczne

wych fizyczne

zarządz salonem fryz

od 9:00

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

BS1 III B (SP)- s. 27                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Natalia Rogóż                                                         

Kucharz Fryzjer

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

techniki fryzjerskie

matematyka

język  angielski zawodowy

j. angielski zaw

wychowanie fizyczne

6 godzin

zaj praktyczne

OHP

od 7:00

6 godzin

wychowanie do życia w rodzinie

matematyka - zaj wyrównawcze

technol gastronom

matematyka

wychowanie fizyczne

matematyka - zaj wyrównawcze

zarządz salonem fryz

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

podstawy fryzjerstwa

podstawy fryzjerstwa

zajęcia praktyczne

OHP

chemia

język polski

BS1 II C - s. 5                          
WYCHOWAWCA -                             

Magdalena Nowicka                                                        

język  angielski

język  angielski

religia

zaj praktyczne gr II

wychowanie fizyczne

biologia

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskie

wychowanie fizyczne

techniki fryzjerskie

język polski

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

historia

zaj praktyczne gr II

techniki fryzjerskie

Fryzjer

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

religia

wychowanie do życia w rodzinie

godzina wychowawcza

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr I

zaj praktyczne gr II

zaj praktyczne gr II

technol gastronom technol gastronom

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskie

zajęcia praktyczne

język  angielski

wychowanie fizyczne

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskiedział gosp w gastron dział gosp w gastron

zajęcia praktyczne

religia

historia

język polski

matematyka

chemia

techniki fryzjerskie

godzina wychowawcza

zaj praktyczne

6 godzin

zaj praktyczne

zajęcia praktyczne

6 godzin

godzina wychowawcza

pracow gastronom

pracow gastronom

pracow gastronom

pracow gastronom

pracow gastronom

pracow gastronom

pracow gastronom

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskie

j. angielski zaw j. angielski zaw

zajęcia praktyczne

zajęcia praktyczne

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskie

techniki fryzjerskie

pracow gastronom



BS1 III D (SP)- s. 24                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Magdalena Łoś                                                        

BS1 III C (G)- s. 23                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Katarzyna Despet                                                        

tech w prod cukiern

tech w prod cukiern

6 godzin6 godzin

tech w prod cukiern

tech w prod cukiern

tech w prod cukiern

wych fizycznetech w prod cukiern

matematyka - zaj wyrównawcze

j. angielski zaw j. angielski zaw

tech rob pos okładz

tech rob pos okładz

tech rob pos okładz

tech rob pos okładz

pracow cukiernicza

tech rob pos okładz

dokumentacja tech

pracow cukiernicza

wych fizyczne

tech napraw el masz

zaj praktyczne

biologia

język polski

OHPdział gosp w przet sp

pracow cukiernicza

j. angielski zaw

BS1 III D (SP)- s. 24                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Magdalena Łoś                                                        

ŚlusarzCukiernik

matematyka

religia

religia

wiedza o społeczeństwie

OHP j. angielski zaw

Monter

wychowanie do życia w rodzinie

język polski

religia

wiedza o społeczeństwie

matematyka

religia

prow dział gosp od 7:00

j. angielski zaw

6 godzin

OHP

od 7:00

6 godzin

od 7:00

zaj praktyczne

od 7:00

zaj praktyczne wych fizyczne

pracow cukiernicza prow dział gosp

pracow cukiernicza

dział gosp w przet sp

OHP

prow dział gosp

zaj praktyczne

pracow cukiernicza

tech rob pos okładz

tech rob pos okładz

tech rob pos okładz

prow dział gosp

BS1 III C (G)- s. 23                                          
WYCHOWAWCA -                                                          

Katarzyna Despet                                                        

Cukiernik Monter Ślusarz

dział gosp w przet sp

dział gosp w przet sp

6 godzin

OHP

6 godzin

od 7:00od 7:00

j. angielski zaw

od 7:00

zaj praktyczne

OHP

od 7:00

matematyka - zaj wyrównawcze godzina wychowawcza

historia

język  angielski

wychowanie fizyczne

wychowanie do życia w rodzinie

godzina wychowawcza

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

język polski

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

zaj praktyczne

OHP

chemia

język  angielski

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

pracow cukiernicza

tech w prod cukiern tech w prod cukiern

dział gosp w przet sp dział gosp w przet sp

wych fizyczne

od 7:00

6 godzin

6 godzin

zaj praktyczne

OHP

od 7:00

6 godzin

tech napraw el masz

dokumentacja tech

6 godzin

podej i prow dział gos podej i prow dział gos

podst konst masz i ma

podst konst masz i ma

podst konst masz i ma

podst konst masz i ma

tech napraw el masz

tech napraw el masz

tech napraw el masz

tech napraw el masz

tech napraw el masz

tech napraw el masz

zaj praktyczne

OHP

zaj praktyczne

OHP

zaj praktyczne


