
 

zjazd

data 04.02.2023 05.02.2023 25.02.2023 26.02.2023 18.03.2023 19.03.2023 25.03.2023 26.03.2023 01.04.2023 02.04.2023 22.04.2023 23.04.2023 07.05.2023 06.05.2023 20.05.2023 21.05.2023 03.06.2023 04.06.2023 10.06.2023 11.06.2023

08:50 Pracownia wizażu (makijaż fantazyjny)Pracownia wizażu (makijaż fantazyjny)Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyFizykoterapia w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetycePracownia wizażu (makijaż fantazyjny)

09:40 Pracownia wizażu (makijaż fantazyjny)Pracownia wizażu (makijaż fantazyjny)Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyFizykoterapia w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetycePracownia wizażu (makijaż fantazyjny)

10:30 Pracownia wizażu (makijaż fantazyjny)Pracownia wizażu (makijaż fantazyjny)Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyFizykoterapia w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetycePracownia wizażu (makijaż fantazyjny)

11:20 Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczuPielęgnowanie i upiększanie oprawy oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyFizykoterapia w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetycePracownia wizażu (makijaż fantazyjny)

12:10 Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczuPielęgnowanie i upiększanie oprawy oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyFizykoterapia w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetycePielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu

13:00 Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczuPielęgnowanie i upiększanie oprawy oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetycePielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu

13:50 Zabiegi pielęgnacyjne twarzyKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceJęzyk obcy w kosmetycePielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu

14:40 Zabiegi pielęgnacyjne twarzyKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościJęzyk obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyJęzyk obcy w kosmetyce Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu

15:30 Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościJęzyk obcy w kosmetyce 

16:20 Zabiegi pielęgnacyjne twarzy Język obcy w kosmetyceKosmetyka pielęgnacyjna twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczuFizykoterapia w kosmetyceZabiegi pielęgnacyjne twarzyZabiegi pielęgnacyjne twarzyPodstawy przedsiębiorczościJęzyk obcy w kosmetyce 

17:10

18:00

18:50

przedmiot ilość godzin nauczyciel max - 50% ilość h wykorzystanych

Pracownia wizażu (makijaż fantazyjny)10 W. Musz 5 6 #NAZWA?

Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu10 W. Musz 5 6 #NAZWA?

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy50 K. Janik-Dzierżyńska 25 20 FAŁSZ

Fizykoterapia w kosmetyce15 A. Żywicka 7,5 5 FAŁSZ

Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy25 A. Żywicka 12,5 7 FAŁSZ

Język obcy w kosmetyce35 W. Buhl 17,5 10 FAŁSZ

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające oprawę oczu20 W. Musz 10 10 FAŁSZ

Podstawy przedsiębiorczości10 V. Harc- Framesson 5 0 FAŁSZ

8 9 10

DSK2

1 2 3 4 5 76



 

 

 

 

 

 

 

 


