
Plan zajęć edukacyjnych 
 

Technik 

Technologii 

Drewna 

                                                                                                                   LUTY 

Czas trwania od-do 07.02.2023 08.02.2023 14.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 28.02.2023 
  

 
 

15:00 - 16:00 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

  

 
 

16:00 - 17:00 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

  

 
 

17:00 - 18:00 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

  

 
 

18:00 - 19:00 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

  

 
 

19:00 - 20:00 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 

Monitorowanie przebiegu 

procesów przetwarzania 
drewna i materiałów 

drewnopochodnych 

  

 
 

20:00 - 21:00 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

  
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

 
Planowanie procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

  

Monitorowanie przebiegu 
procesów przetwarzania 

drewna i materiałów 
drewnopochodnych 

  

21:00 - 21:55 
        

21:55 - 22:00 
        

         



Plan zajęć edukacyjnych 
 

Marzec 

Czas trwania od-do 07.03.2023 08.03.2023 14.03.2023 21.03.2023 28.03.2023 
   

 
 

15:00 - 16:00 

 

Monitorowanie przebiegu 

procesów przetwarzania 
drewna i materiałów 

drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 

Monitorowanie przebiegu 

procesów przetwarzania 
drewna i materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

   

 
 

16:00 - 17:00 

 

Monitorowanie przebiegu 
procesów przetwarzania 

drewna i materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

 

Monitorowanie przebiegu 
procesów przetwarzania 

drewna i materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

   

 
 

17:00 - 18:00 

 

Monitorowanie przebiegu 

procesów przetwarzania 
drewna i materiałów 

drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

   

 
 

18:00 - 19:00 

 

Monitorowanie przebiegu 
procesów przetwarzania 

drewna i materiałów 
drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

   

 
 

19:00 - 20:00 

 

Monitorowanie przebiegu 

procesów przetwarzania 
drewna i materiałów 

drewnopochodnych 

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

   

 
 

20:00 - 21:00 

 

Monitorowanie przebiegu 
procesów przetwarzania 

drewna i materiałów 
drewnopochodnych 

 
Pracownia planowania 

procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

   

21:00 - 21:55 
        

21:55 - 22:00 
        

         

Kwiecień 

Czas trwania od-do 18.04.2023 25.04.2023 
      

 
 

15:00 - 16:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

 
 

16:00 - 17:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

 
 

17:00 - 18:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

 
 

18:00 - 19:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

 
 

19:00 - 20:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

 
 

20:00 - 21:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

21:00 - 21:55 
        

21:55 - 22:00 
        

         



Plan zajęć edukacyjnych 
 

Maj 

Czas trwania od-do 09.05.2023 16.05.2023 
      

 
 

15:00 - 16:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

 
 

16:00 - 17:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

 
 

17:00 - 18:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

 
 

18:00 - 19:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

 
 

19:00 - 20:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

 
 

20:00 - 21:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

21:00 - 21:55 
        

21:55 - 22:00 
        

         

Czerwiec 

Czas trwania od-do 06.06.2023 13.06.2023 
      

 
 

15:00 - 16:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

 
 

16:00 - 17:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

 
 

17:00 - 18:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 
przetwarzania drewna i 

materiałów 
drewnopochodnych 

      

 
 

18:00 - 19:00 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

Pracownia planowania 
procesów 

technologicznych 

przetwarzania drewna i 
materiałów 

drewnopochodnych 

      

19:00 - 20:00 
        

20:00 - 21:00 
        

21:00 - 21:55 
        

21:55 - 22:00 
        

         

 

 
 UWAGA 
  

  Zajęcia praktyczne z Panem Krzysztofem DYAS odbywają się na ul. Bema 54 
 Zajęcia z BHP z Panią Anną JĘDRZEJEWSKĄ odbywają się na ul. Rawska 4 

 
 

Wicedyrektor CKZiU 

Zbigniew Banach 


