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Podstawy 
przedsiębiorczości 

Podstawy 
przedsiębiorczości

Język obcy w 
administracji

Usługi finansowe

SOBOTA

Zabiegi 
pielęgnacyjne i 

upiększjące dłoni 
stóp i ciała

WOS

Zabiegi piel i up 
twarzy szyi i dekoltu

Język obcy 

Podst.działa. gosp w 
usługach 

Materiałoznawstwo 
nieroślinne

Kosmetyka pięl i up 
twarzy szyi i dekoltu

Język obcy w ochronie 
zdrowia

Podstawy prawa 
administracyjnego

Zabiegi piel i up 
twarzy szyi i dekoltu

Materiałoznawstwo 
roślinne

Geografia

Geografia

Podstawy 
przedsiębiorczości

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Obrót towarowy w 
praktyce

Działalnośc 
gospodarcza i 

usługowa w salonie 
kosmetycznym

Zarys psychologii i 
socjologii

Postępowanie w 
administracji

Kosmetyka pięl i up 
dłoni stópi ciała

Matematyka

Podstawy anatomiczno-
dermatologiczne

Język migowy
Wykonywanie pracy 

biurowej

Usługi pocztowo 
finansowe w praktyce

Wykonywanie 
kompozycji 

florystycznych

Kosmetyka pięl i up 
twarzy szyi i dekoltu

Zabiegi higieniczno 
pielęgnacyjne i 

opiekuńcze

Postępowanie w 
administracji

Kosmetyka pięl i up 
dłoni stópi ciała

Usługi pocztowo 
finansowe w praktyce

Wykonywanie 
kompozycji 

florystycznych

Kosmetyka pięl i up 
twarzy szyi i dekoltu

Opieka nad osobą 
chorą i niesamodzielną

Postępowanie w 
administracji

Zabiegi 
pielęgnacyjne i 

upiększjące dłoni 
stóp i ciała

Usługi pocztowe i 
kurierskie

Kompozycje 
florystyczne

Podstawy anatomiczno-
dermatologiczne

Zarys anatomii fizjologii 
i patologii z el.p.p.

Podstawy finansów 
publicznych

Zabiegi piel i up 
twarzy szyi i dekoltu

Język polski

Obrót towarowy
Kompozycje 
florystyczne

Działalnośc 
gospodarcza i 

usługowa w salonie 
kosmetycznym

Zdrowie publiczne
Wykonywanie pracy 

biurowej
Zabiegi piel i up 

twarzy szyi i dekoltu
Matematyka

Język polski


