
Kierunek: KONSULTANT DS. DIETETYKI 

Miejsce zajęć:   Pracownia ŻAK ul. Kościuszki 40 

LEKCJA Data 18.02.2023 18.03.2023 01.04.2023 22.04.2023 13.05.2023 10.06.2023

1 8:00 - 8:45 x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca 

z pacjentem A. Czaja

jakościowe i ilościowe 

metody oceny jadłospisów A. 

Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

2 9:00-9:35

 anatomia człowieka: 

budowa układu 

pokarmowego                 W. 

Majchrowicz

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca 

z pacjentem A. Czaja

jakościowe i ilościowe 

metody oceny jadłospisów A. 

Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

3 9:40-10:25

 anatomia człowieka: 

budowa układu 

pokarmowego                 W. 

Majchrowicz

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca 

z pacjentem A. Czaja

jakościowe i ilościowe 

metody oceny jadłospisów A. 

Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

4 10:30-11:15

 anatomia człowieka: 

budowa układu 

pokarmowego                 W. 

Majchrowicz

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca 

z pacjentem A. Czaja

jakościowe i ilościowe 

metody oceny jadłospisów A. 

Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

5 11:20-12:05
podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

6 12:10-12:55
podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

7 13:00-13:45
podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja

8 13:50-14:35 x
zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja

9 14:40-15:25 x
jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja
x

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja
x

10 15:30-16:15 x
jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja
x

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja
x

11 16:20-17:05 x
jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja
x

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja
x

12 17:10-17:55 x
jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja
x

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja
x

LEKCJA Data 19.02.2023 19.03.2023 02.04.2023 23.04.2023 14.05.2023 11.06.2023

1 8:00 - 8:45 x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca 

z pacjentem A. Czaja

 anatomia człowieka: budowa 

układu pokarmowego                         

W. Majchrowicz

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

2 9:00-9:35 x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca 

z pacjentem A. Czaja

 anatomia człowieka: budowa 

układu pokarmowego                         

W. Majchrowicz

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

3 9:40-10:25 x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

jakościowe i ilościowe 

metody oceny jadłospisów A. 

Czaja

 anatomia człowieka: budowa 

układu pokarmowego                         

W. Majchrowicz

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

4 10:30-11:15 x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

jakościowe i ilościowe 

metody oceny jadłospisów A. 

Czaja

 anatomia człowieka: budowa 

układu pokarmowego                         

W. Majchrowicz

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

 anatomia człowieka: budowa 

układu pokarmowego                                 

W. Majchrowicz

5 11:20-12:05 x
zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja

 anatomia człowieka: budowa 

układu pokarmowego                                 

W. Majchrowicz

6 12:10-12:55 x
zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja

 anatomia człowieka: budowa 

układu pokarmowego                                 

W. Majchrowicz

7 13:00-13:45 x
zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

8 13:50-14:35 x
zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

podstawy psychologii                 

A. Wiśniewska

jakościowe i ilościowe metody 

oceny jadłospisów A. Czaja

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

9 14:40-15:25 x
planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja
x x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

10 15:30-16:15 x
planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja
x x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

zarys psychodietetyki: praca z 

pacjentem A. Czaja

11 16:20-17:05 x
planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja
x x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

12 17:10-17:55 x
planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja
x x

właściwości dkładników 

pokarmowych i bilans 

energetyczny A. Czaja

planowanie diety 

lekkostrawnej A. Czaja

* Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć. 
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