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1 14.15-15.00 dział.gosp. Wi j.niem. KP h.pszcz MW ekonomika BS j.ang. AB pr.roś. BW dział.gosp. Wi chów i użyt.k ST podst.żyw. ET

2 15.05-15.50 dział.gosp. pożytki JS j.niem. KP h.pszcz ekonomika j.ang. pr.roś. dział.gosp. chów i użyt.k podst.żyw.

3 15.55-16.40 dział.gosp. pożytki t.pr.pszcz MC h.pszcz MW ekonomika j.ang. pr.roś. dział.gosp. chów i użyt.k podst.żyw.

4 16.45-17.30 dział.gosp. t.pr.pszcz h.pszcz ekonomika j.ang. pr.roś. dział.gosp. chów i użyt.k podst.żyw.

5 17.35-18.20 dział.gosp. prod.roln. JS gosp TK gosp TK ekonomika pr.roś. dział.gosp. chów i użyt.k podst.żyw.

6 18.25-19.10 dział.gosp. prod.roln. gosp t.pr.pszcz MC gosp h.pszcz MW pr.roś. ZD pr.roś. dział.gosp. chów i użyt.k podst.żyw.

7 19.15-20.00 dział.gosp. prod.roln. t.pr.pszcz gosp h.pszcz pr.roś. pr.roś. dział.gosp. podst.żyw.

8 20.00-20.45 j.niem. KP gosp TK gosp pr.roś. pr.roś. dział.gosp.

9 20.45-21.30 gosp pr.roś. dział.gosp.

1 7.45-8.30 prod.rol. JS dział.gosp. Wi ekonomika BS t.pr.pszcz MC j.niem. KP nauk. jeź. ST technol. AS

2 8.35-9.20 prod.rol. dział.gosp. pożytki JS ekonomika t.pr.pszcz nauk. jeź. technol.

3 9.25-10.10 prod.rol. dział.gosp. pożytki ekonomika pr.roś. BW gosp TK pr.zw. RW tech.w rol PB nauk. jeź. technol.

4 10.15-11.00 h.pszcz MWdział.gosp. prod.roln. ZD ekonomika pr.roś. gosp pr.zw. tech.w rol nauk. jeź. technol.

5 11.05-11.50 h.pszcz dział.gosp. prod.roln. ekonomika pr.roś. gosp pr.zw. tech.w rol nauk. jeź. technol.

6 11.55-12.40 h.pszcz dział.gosp. prod.roln. j.niem. KP pr.roś. gosp pr.zw. tech.w rol nauk. jeź.

7 12.45-13.30 h.pszcz dział.gosp. t.pr.pszcz MC

8 13.35-14.20 gosp TK dział.gosp. t.pr.pszcz tech.w rol RA pr.zw. PB chów i użyt.k ST j.ang. AB

9 14.25-15.10 gosp dział.gosp. Wi ekonomika BS tech.w rol pr.zw. chów i użyt.k j.ang.

10 15.15-16.00 pożytki JS h.pszcz MWdział.gosp. ekonomika tech.w rol pr.zw. chów i użyt.k

11 16.05-16.50 pożytki h.pszcz dział.gosp. ekonomika tech.w rol pr.zw. chów i użyt.k wyposaż. EW

12 16.55-17.40 t.pr.pszcz MC h.pszcz dział.gosp. pr.roś. JS ekonomika pr.zw. chów i użyt.k wyposaż.

13 17.45-18.30 t.pr.pszcz h.pszcz dział.gosp. pr.roś. ekonomika pr.zw. chów i użyt.k wyposaż.

14 18.35-19.20 t.pr.pszcz MC dział.gosp. pr.roś. j.niem. pr.zw. trening k. ST wyposaż.

15 19.20-20.05 t.pr.pszcz dział.gosp. pr.roś. pr.zw. trening k.

16 20.05-20.50 dział.gosp. trening k.

1 7.45-8.30 h.pszcz MW p.r.drg. TK p.r.drg. TK p.r.drg. TK dział.gosp. Wi p.r.drg. TK trening k. ST

2 8.35-9.20 h.pszcz p.r.drg. p.r.drg. p.r.drg. dział.gosp. p.r.drg. trening k.

3 9.25-10.10 h.pszcz pr.roś. JS dział.gosp. p.r.drg. TK podst.jeź. ST

4 10.15-11.00 h.pszcz pr.roś. dział.gosp. p.r.drg. podst.jeź.

5 11.05-11.50 gosp TK pr.roś. dział.gosp. p.r.drg. podst.jeź.

6 11.55-12.40 gosp pr.roś. dział.gosp. p.r.drg. podst.jeź.

7 12.45-13.30 gosp dział.gosp. obiad podst.jeź.

8 13.35-14.20 gosp dział.gosp. trening k. ST

9 14.25-15.10 zarządz. Wi trening k.

10 15.15-16.00 zarządz. dział.gosp. Wi podst.jeź. ST

11 16.05-16.50 zarządz. dział.gosp. podst.jeź.

12 16.55-17.40 zarządz. dział.gosp. podst.jeź.

dział.gosp. podst.jeź.
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