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data 04.02.2023 05.02.2023 25.02.2023 26.02.2023 04.03.2023 05.03.2023 25.03.2023 26.03.2023 01.04.2023 02.04.2023 22.04.2023 23.04.2023 13.05.2023 14.05.2023 20.05.2023 21.05.2023 04.06.2023 10.06.2023 11.06.2023 17.06.2023 18.06.2023

08:50 Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne)Środki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji funeralnychPodstawy przedsiębiorczościŚrodki wyrazu twórczegoŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoMateriałoznastwo nieroślinnePodstawy przedsiębiorczościWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychPodstawy FlorystykiPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji funeralnych

09:40 Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne)Środki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji funeralnychPodstawy przedsiębiorczościŚrodki wyrazu twórczegoŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji okolicznościowychMateriałoznastwo nieroślinnePodstawy przedsiębiorczościWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychPodstawy FlorystykiPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji funeralnych

10:30 Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne)Środki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji funeralnychPodstawy przedsiębiorczościŚrodki wyrazu twórczegoŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji okolicznościowychMateriałoznastwo nieroślinnePodstawy przedsiębiorczościWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychPodstawy FlorystykiPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji funeralnych

11:20 Materiałoznastwo nieroślinnePodstawy florystyki (kompozycje florystyczne)Wykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji ślubnychWykonywanie kompozycji funeralnychPodstawy przedsiębiorczościŚrodki wyrazu twórczegoŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji okolicznościowychPodstawy FlorystykiPodstawy przedsiębiorczościWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychPodstawy FlorystykiPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji funeralnych

12:10 Materiałoznastwo nieroślinnePodstawy florystyki (kompozycje florystyczne)Wykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji funeralnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji ślubnychWykonywanie kompozycji funeralnychPodstawy przedsiębiorczościŚrodki wyrazu twórczegoŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji okolicznościowychPodstawy FlorystykiPodstawy przedsiębiorczościWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychPodstawy FlorystykiMateriałoznastwo nieroślinneŚrodki wyrazu twórczego

13:00 Materiałoznastwo nieroślinnePodstawy florystyki (kompozycje florystyczne)Wykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji funeralnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji ślubnychWykonywanie kompozycji funeralnychProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychŚrodki wyrazu twórczegoŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie kompozycji okolicznościowychWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychPodstawy FlorystykiMateriałoznastwo nieroślinneWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanych

13:50 Środki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji ślubnychWykonywanie kompozycji funeralnychProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji ślubnychŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji funeralnych                                            

14:40 Środki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji ślubnychWykonywanie kompozycji funeralnychProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji ślubnychŚrodki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji funeralnych                                                               

15:30 Środki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychŚrodki wyrazu twórczegoProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji funeralnych                                   

16:20 Środki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychMateriałoznastwo nieroślinneProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiŚrodki wyrazu twórczegoWykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy FlorystykiProjektowanie i sprzedaż usług florystycznychWykonywanie kompozycji funeralnych                                    

17:10 Środki wyrazu twórczegoPodstawy FlorystykiWykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanychMateriałoznastwo nieroślinne                                     Wykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy Florystyki                                        Podstawy Florystyki                              Wykonywanie kompozycji funeralnych                      

18:00 Wykonywanie kompozycji ślubnychPodstawy Florystyki              Podstawy Florystyki                          Wykonywanie kompozycji funeralnych                                               

przedmiot ilość godzin nauczyciel max - 50% ilość h wykorzystanych

Podstawy florystyki (kompozycje florystyczne)45 H. Kryś 22,5 6 FAŁSZ

Materiałoznastwo nieroślinne10 H. Kryś 5 5 FAŁSZ

Środki wyrazu twórczego30 H. Kryś 15 15 FAŁSZ

Wykonywanie kompozycji funeralnych20 H. Kryś 10 10 FAŁSZ

Wykonywanie kompozycji okolicznościowych25 H. Kryś 12,5 9 FAŁSZ

Wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzanych10 H. Kryś 5 3 FAŁSZ

Wykonywanie kompozycji ślubnych20 H. Kryś 10 9 FAŁSZ

Projektowanie i sprzedaż usług florystycznych10 S. Czerwińska 5 0 FAŁSZ

Podstawy przedsiębiorczości10 V. Harc-Framesson 5 0 FAŁSZ
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