
Plan zajęć od 25 stycznia 2021 r. 

Szkoła branżowa 

 

1sf 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 Zajęcia  

praktyczne 

podst.fryz.-1/2   

tech. i mate-2/2  

podst.fryz.-1/2     

2 8:55- 9:40 tech.fryz.-1/2   

tech. i mate-2/2  

informatyka-1/2   

j.niemiecki-2/2  

  j.polski  

3 9:50-10:35 tech.fryz.-1/2   

tech. i mate-2/2  

j.niemiecki-1/2   

informatyka-2/2  

  przedsięb.  

4 10:45-11:30 tech.fryz.-1/2   

tech. i mate-2/2  

biologia  religia  przedsięb.  

5 11:50-12:35 j.niemiecki-1/2   

j.niemiecki-2/2  

matematyka  religia  matematyka  

6 12:45-13:30 j.polski  rys tech-2/2  e_dla_bezp  zaj. z wych.  

7 13:40-14:25 rys model-1/2   

wf-2/2 chł 
rys tech-2/2  historia  wf-2/2 dz 

8 14:35-15:20 wf-2/2 chł   chemia    

9 15:30-16:15   wf-2/2 chł   wf-2/2 dz   

10 16:25-17:10       wf-2/2    
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Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45   biologia    Zajęcia  

praktyczne 

Zajęcia  

praktyczne 
2 8:55- 9:40 tech. i mate-2/2  matematyka  kps  

3 9:50-10:35 tech. i mate-2/2  j.polski  kps  

4 10:45-11:30 matematyka  j.niemiecki-1/2   

j.niemiecki-2/2  

org salonu-1/2   

rys.tech.-2/2  

5 11:50-12:35 historia  podst.fryz.-1/2   

masz_urz_st-2/2  
wf-1/2 dz 
rys.tech.-2/2  

6 12:45-13:30 j.niemiecki-1/2   

j.niemiecki-2/2  

z_niemiecki-1/2   

z_niemiecki-2/2  

j.polski  

7 13:40-14:25 chemia wf-1/2 dz 

wf-2/2 chł 

tech.fryz.-1/2 

8 14:35-15:20 zaj. z wych.  wf-1/2 dz 

wf-2/2 chł 

tech.fryz.-1/2  

9 15:30-16:15 religia wf-2/2 chł tech.fryz.-1/2      

10 16:25-17:10 religia         
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Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 wf-1/2 chł Zajęcia  

praktyczne 

Zajęcia  

praktyczne 

  org salonu-3/3  

2 8:55- 9:40 wf-1/2 chł wf-2/2 dz proj styl-1/3   

rys.tech.-2/3   

tech.fryz.-3/3  

3 9:50-10:35 wf-1/2 chł wf-2/2 dz tech.odzież.-1/3   

rys.tech.-2/3   

tech.fryz.-3/3  

4 10:45-11:30 z_niemiecki-1/3   

masz_urz_st-2/3  

j.niemiecki-1/2   

j.niemiecki-2/2  

tech.odzież.-1/3   

z_niemiecki-2/3   

tech.fryz.-3/3  

5 11:50-12:35 konstr.-1/3  

tech. i mate-2/3   

z_niemiecki-3/3  

j.polski   przedsięb.  

6 12:45-13:30 mater. odzie-1/3   

tech. i mate-2/3   

podst.fryz.-3/3  

przedsięb.  historia  

7 13:40-14:25 matematyka  zaj. z wych.  j.polski  

8 14:35-15:20 j.niemiecki-1/2   

j.niemiecki-2/2  

kps  wf-2/2 dz 

9 15:30-16:15 religia   kps    

10 16:25-17:10 religia       

11 17:20-18:05         
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Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 8:00- 8:45 wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

tech.fryz.-3/4  Zajęcia  

praktyczne 

  

 

Zajęcia  

praktyczne 

  

  

  

Zajęcia  

praktyczne 

  

  

  
2 8:55- 9:40 wf-1/2 chł  

wf-2/2 dz 
tech.fryz.-3/4  

3 9:50-10:35 wf-1/2 chł 

wf-2/2 dz 

rys.tech.-1/4   

tech.fryz.-3/4  

4 10:45-11:30 wos  ppdu-1/4   

org salonu-3/4   

tech tapic-4/4  

5 11:50-12:35 matematyka  zaj. z wych.  

6 12:45-13:30 bhp  j.polski  

7 13:40-14:25 tech. i mate-1/4   

z_niemiecki-3/4   

tech tapic-4/4  

j.niemiecki  

8 14:35-15:20 tech. i mate-1/4  tech tapic-4/4  

9 15:30-16:15 tech. i mate-1/4  religia 

tech tapic-4/4  

      

10 16:25-17:10   religia  

dz gosp tap-4/4  

      

 


