
Ważny od 24.01.2022 r. 

Klasa I  TAL 

Nr Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 810-855 

projektowanie 

architektury 

krajobrazu 

(J. Bułat) 

ochrona lasu 

(A. Piegdoń) 

geografia (M. Straub) informatyka gr. I 

(E. Syrylak) / j.  niemiecki 

gr. II (E. Kielar) 

religia (ks. M. Kotwa) w – f gr. I (E. 

Kozdrańska) / 

j. angielski  gr. II 

(K.Stęchły) 

2 900-945 

projektowanie 

architektury 

krajobrazu 

(J. Bułat) 

ochrona lasu w 

praktyce 

(A. Piegdoń) 

j. angielski  gr. I 

(K.Stęchły) / w – f gr. II 

(E. Kozdrańska) 

j.  niemiecki gr. I 

(E. Kielar) / informatyka gr. 

II (E. Syrylak) 

religia (ks. M. Kotwa) j. angielski  gr. I 

(K.Stęchły) / w – f gr. II 

(E. Kozdrańska), 

3 950-1035 

mechanizacja 

(P. Binduga) 

edukacja leśna 

(A. Piegdoń) 

j. angielski  gr. I 

(K.Stęchły) / w – f gr. II 

(E. Kozdrańska) 

j. polski (M. Wanat) biologia (M. Zając/M. 

Puzanowska) 

plastyka (J. Bułat) 

 

4 
1050-

1135 

rośliny 

ozdobne 

(M. Straub) 

edukacja leśna 

(A. Piegdoń) 

w – f gr. I 

(E. Kozdrańska) / 

j. angielski  gr. II 

(K.Stęchły) 

j. polski (M. Wanat) biologia (M. Zając/M. 

Puzanowska) 

j. polski (M. Wanat) 

5 
1145-

1230 

rośliny 

ozdobne 

(M. Straub) 

maszynoznawstwo 

(P. Binduga) 

w – f gr. I (E. 

Kozdrańska) / 

j. angielski  gr. II 

(K.Stęchły) 

projektowanie 

architektury 

krajobrazu 

(J. Bułat) 

hodowla 

lasu 

(T. Dudek) 

fizyka (E. Syrylak) matematyka 

(K. Franczak) 

6 
1235-

1320 

matematyka (K. Franczak) rośliny 

ozdobne 

(M.Straub) 

biologia 

leśna (M. 

Zając) 

urządzanie 

terenów 

zieleni 

(M. Banaś) 

hodowla 

lasu w 

praktyce 

(T. Dudek) 

historia (A. Drzał) historia (A. Drzał) 

7 
1325-

1410 

j.  niemiecki gr. I (E. Kielar) rośliny 

ozdobne 

(M.Straub) 

biologia 

leśna w 

praktyce 

(M. Zając) 

podstawy 

architektury 

krajobrazu 

(M. Banaś) 

użytkowani 

lasu 

(T. Dudek) 

edb (E. Kozdrańska) chemia (M. Zając/ M. 

Puzanowska) 

8 
1415-

1500 

 j.  niemiecki gr. II (E. 

Kielar) 

podstawy 

architektury 

krajobrazu 

(M. Banaś) 

użytkowani 

lasu w 

praktyce 

(T. Dudek) 

 zajęcia z wychowawcą 

(M. Banaś) 

9 
1505-

1550 

      

 



Klasa II TAK 

Nr Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 810-855 

mechanizacja 

(P. Binduga) 

podstawy 

przedsiębiorczości 

(K. Gutowska) 

matematyka (K. Franczak) 

 

kompozycje florystyczne 

(M. Straub) 

religia (ks. M. Kotwa) 

2 900-945 
j.  niemiecki  (E. Kielar) działalność gospodarcza 

(K. Gutowska) 

prace w terenach zieleni 

(M. Banaś/M. Straub) 

projektowanie architektury 

krajobrazu (J. Bułat) 

religia (ks. M. Kotwa) 

3 950-1035 
geografia (M. Straub) 

 

rośliny ozdobne 

(M. Straub) 

prace w terenach zieleni 

(M. Banaś/M. Straub) 

j.  niemiecki  (E. Kielar) rośliny ozdobne 

4 1050-1135 
matematyka 

(K. Franczak) 

biologia (M. Puzanowska) 

 

prace w terenach zieleni 

(M. Banaś/M. Straub) 

j. angielski (K.Stęchły) rośliny ozdobne 

5 1145-1230 
j. angielski (K.Stęchły) j. polski (M. Wanat) 

 

prace w terenach zieleni 

(M. Banaś/M. Straub) 

biologia (M. Zając/M. 

Puzanowska) 

chemia (M. Zając/ M. 

Puzanowska) 

6 1235-1320 j. angielski (K.Stęchły) j. polski (M. Wanat), j. angielski zawodowy  j. polski (M. Wanat) w – f (E. Kozdrańska) 

7 1325-1410 
w – f (E. Kozdrańska) historia (A. Drzał), fizyka (E. Syrylak) historia (A. Drzał) kosztorysowanie 

(M. Banaś) 

8 1415-1500 
w – f (E. Kozdrańska) informatyka gr. I (E. 

Syrylak 

 informatyka gr. II (E. 

Syrylak 

zajęcia z wychowawcą 

(E. Kielar) 

9 1505-1550 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa III TAO 

Nr Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 
810-

855 

 informatyka gr. I 

 

podstawy 

architektury 

krajobrazu 

(M.Banaś) 

ochrona wód 

i gospodarka 

wodno-

ściekowa 

(M. Zając) 

j. polski biologia  

2 
900-

945 

urządzanie 

terenów 

zieleni 

(M.Banaś) 

 ochrona wód i 

gospodarka 

wodno-

ściekowa (M. 

Zając) 

 

geografia matematyka 

 

j. polski 

 

biologia  

3 
950-

1035 

prace w 

terenach 

zieleni (M. 

Banaś/J.Bułat 

monitoring 

środowiska 

(M. Zając) 

matematyka j. angielski j. angielski chemia 

4 
1050-

1135 

prace w 

terenach 

zieleni (M. 

Banaś/J.Bułat 

monitoring 

środowiska 

(M. Zając) 

podstawy przedsiębiorczości fizyka podstawy 

architektury 

krajobrazu 

(M.Banaś) 

ocena stopnia 

zanieczyszczenia 

środowiska (M. 

Zając) 

historia  

  

5 
1145-

1230 

prace w 

terenach 

zieleni (M. 

Banaś/J.Bułat) 

monitoring 

środowiska (M. 

Zając)  

 

aranżacja 

wnętrz (J. 

Bułat) 

ocena stopnia 

zanieczyszczenia 

środowiska (M. 

Zając) 

zajęcia z wychowawcą projektowanie 

architektury 

krajobrazu 

(M. Banaś) 

ocena stopnia 

zanieczyszczenia 

środowiska (M. 

Zając) 

j. polski 

 

6 
1235-

1320 

prace w 

terenach 

zieleni (M. 

Banaś/J.Bułat) 

monitoring 

środowiska (M. 

Zając)  

 

j. angielski historia projektowanie 

architektury 

krajobrazu 

(M. Banaś) 

podstawy ochrony 

środowiska (M. 

Zając) 

matematyka 

7 
1325-

1410 

prace w 

terenach 

zieleni (M. 

Banaś/J.Bułat) 

ochrona 

powietrza i 

ochrona przed 

hałasem (M. 

Zając) 

w-f j. niemiecki religia j. niemiecki 

8 
1415-

1500 

prace w 

terenach 

zieleni (M. 

Banaś/J.Bułat) 

gospodarowanie 

odpadami i 

rekultywacja 

gleb (M. Zając) 

w- f w-f religia informatyka 

gr. II 



 

 

Klasa III TAK 

Nr Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 810-855 
religia (ks. M. Kotwa) matematyka j. angielski urządzanie terenów 

zieleni (J. Bułat) 

projektowanie architektury  

krajobrazu (J. Bułat) 

2 900-945 
religia matematyka j. angielski kosztorysowanie (M. 

Banaś) 

mała architektura (J. Bułat) 

3 950-1035 
j. niemiecki j. polski projektowanie architektury 

krajobrazu (J. Bułat) 

prace w terenach zieleni 

(M. Straub/J. Bułat) 

w - f 

4 1050-1135 
w – f j. polski projektowanie architektury 

krajobrazu (J. Bułat) 

prace w terenach zieleni 

(M. Straub/J. Bułat) 

matematyka 

5 1145-1230 
w – f historia  i społeczeństwo j. polski prace w terenach zieleni 

(M. Straub/J. Bułat) 

podstawy architektury 

krajobrazu (M. Banaś) 

6 1235-1320 
mechanizacja biologia j. niemiecki prace w terenach zieleni 

(M. Straub/J. Bułat) 

biologia  

7 1325-1410 
godzina z wychowawcą biologia  prace w terenach zieleni 

(M. Straub/J. Bułat) 

j. angielski 

8 1415-1500 
j. angielski   prace w terenach zieleni 

(M. Straub/J. Bułat) 

 

9 1505-1550 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa IV TAK        

Nr Czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 810-855 
j. polski 

 

j. angielski religia j.  niemiecki matematyka 

2 900-945 
j. polski 

 

biologia religia biologia matematyka 

3 950-1035 
j. angielski 

 

biologia j.  niemiecki j. polski godzina z wychowawcą 

4 1050-1135 
j. angielski 

 

matematyka  historia i społeczeństwo j. polski w - f 

5 1145-1230 
historia i społeczeństwo 

 

matematyka j. angielski j. angielski w - f 

6 1235-1320 
historia i społeczeństwo 

 

j.  niemiecki w - f j. angielski j. angielski 

7 1325-1410 
j. angielski zawodowy 

 

j.  niemiecki w - f   

8 1415-1500 
     

9 1505-1550 
     

 

 

 

 

 

 


