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Ogłoszenie dotyczące zmiany terminów kursów w ramach projektu unijnego: 
 „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” 
 

Zmianie ulegają następujące terminy kursów: 
 

Kółko żywienia: zajęcia przeniesione będą z dnia 5.02. 2021r.  na 21.01. 

2021r. (zajęcia wtedy zamiast 2h będą trwały 4h, czyli 15.15-16.45, 17.00- 

18.30). 

(zajęcia prowadzone przez Panią Bogusiewicz – Kuś Iwonę) 

 

Zajęć wyrównawcze z matematyki: zajęcia odbędą się dnia  30.01. 

2021r. zamiast zajęć z 11.01. 2021r. (grupa Pani Danych Moniki) 

 

Zajęcia z przygotowania do matury z matematyki na 

poziomie podstawowym: 
- zamiast zajęć w terminie 07.01 zajęcia odbędą się w terminie 4.02 (4 godziny),   

- odbędą się zajęcia również 11.02 (4 godziny ) wyrównujące zajęcia z okresu 

zwolnienia lekarskiego nauczyciela,  

- w dniach 21.01 oraz 28.01 odbędą się nie 3 a 4 godziny zajęć 

(grupa Pani Gasińskiej Magdaleny) 

 

Zajęcia z przygotowania do matury z matematyki na 

poziomie podstawowym: 
Zajęcia będą odbywać się w następujących terminach: 

 

23.01.2021 r. 

30.012021 r. 

13.02.2021 r. 

20.02.2021 r. 

6.03. 2021 r. 

(grupa Pani Dębskiej Jolanty) 



 
 

Zajęcia z przetwórstwa rolno – spożywczego i 

agroturystyki z elementami języka angielskiego: 

 Zajęcia z dnia 08. 01. 2021r. i 15. 01. 2021r. zostały przeniesione na 08 i 12 

luty 2021r. 

(Zajęcia prowadzone przez Panią Kowalską Annę) 

 

Zajęcia z przygotowania do egzaminu zawodowego – 

technik logistyk) 

Zajęcia z dnia16. 01. 2021r. zostały przełożone na 23. 01. 2021r. 

(Zajęcia prowadzone przez Panią Leśniewską Agnieszkę) 

  

 

 

Kursy żywieniowe (wszystkie zajęcia prowadzone przez Panią Surmę 

Urszulę): 
Po zmianie: 

1. Kurs dietetyk -17.02. 2021r. zamiast 20.11. 2021r. 

 

2. Kurs Kelnersko - barmański z elementami języka 

angielskiego: 20.01. 2021r. zamiast 27.11. 2021r. 

 

 

3. Kuchnie różnych narodów: 26.03. 2021r. zamiast 19.02. 

2021r. 

 

4.  Kurs kelnersko – barmański z elementami języka 

angielskiego: 20.01. 2021r. zamiast 11.12.2020 

 

 

 



 

 

II TURA 
Kurs kelnersko – barmański z elementami języka 

angielskiego 

- zajęcia w dniu 12.03. 2021r. zamiast 15.01. 2021r. 
- zajęcia w dniu 24.02. 2021r. zamiast 26.02. 2021r. 

 

Wszystkie zajęcia będą od 15.15- 19.00. 

 

Pozostałe terminy kursów unijnych na ten czas pozostają bez 

zmian. 

 

Edyta Kłak 

Iwona Bogusiewicz - Kuś 

 

 

 


