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Zespół Szkół im. E. Godlewskiego                                                                                                                                             

w Piotrkowicach Małych 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRALNY 

PLAN  ZAJĘĆ   

KKZ 

R. 3 – semestr 3 

 Rok szkolny 2019/2020 

 

Semestr III 

1. Prowadzenie produkcji roślinnej  – 11 godzin  

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej  – 11 godzin  

3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 50 godzin 

4. Prowadzenie produkcji roślinnej (zajęcia praktyczne) – 20 godzin  

5. Prowadzenie produkcji zwierzęcej (zajęcia praktyczne) – 20 godzin  

6. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie (zajęcia praktyczne)– 20 godzin 

7. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem – 30 godzin  
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ZJAZD NR  I  - SEMESTR III  - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, Kwalifikacja R. 3 

 Piątek –6 września 2019 

1500 - 1715 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie (zp)–  mgr inż. Grzegorz Fundament 

1730- 2030 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej(zp)–  mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31                       

Sobota – 7 września 2019 

800 –1100 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                        

1115 – 1415 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                        

1430 – 1730  - Prowadzenie produkcji roślinne (zajęcia praktyczne)  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                        

Niedziela – 8 września 2019    

900 –1200 –  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16   

1230 – 1615 -  Prowadzenie produkcji roślinne (zajęcia praktyczne)  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                       

ZJAZD NR  II 

Piątek – 20 września 2019 
1500 – 1845  – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie (zp)–  mgr inż. Grzegorz Fundament 
1500 – 1845   -  Prowadzenie produkcji zwierzęcej(zp)–  mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31                       
Sobota –21 września 2019 
 800 –1100 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie (zp)–  mgr inż. Grzegorz Fundament  
1115 – 1500 - Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16 
 1515 – 1815 -   Prowadzenie produkcji roślinne (zajęcia praktyczne)  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                       
Niedziela – 22 września 2019               
900 –1200 –  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16   
1230 – 1630 -  Prowadzenie produkcji roślinne (zajęcia praktyczne)  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                       

ZJAZD NR  III 

 Piątek – 27 września 2019               

1500 – 1800 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                              

1815 -  2115 -  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                             

Sobota – 28 września 2019               

800 - 1100 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie (zp)–  mgr inż. Grzegorz Fundament, 

1115 – 1330 - Prowadzenie produkcji roślinne (zajęcia praktyczne)  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                             

1430 – 1815  - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16   

Niedziela – 29 września 2019         

900 –1200 –  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16   

1230 – 1630 -  Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                       

ZJAZD NR  IV 

Piątek –11  października 2019 

1500 – 1800  – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie (zp)–  mgr inż. Grzegorz Fundament  

1815 – 2115  -   Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16     

Sobota –12  października 2019 

800 - 1100 - Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16, 

1200 – 1500 – Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16   

1515 – 1815 - Prowadzenie produkcji roślinnej  - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16     

Niedziela – 13  października 2019 

900 –1200 –  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16   

1230 – 1615 -  Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

str. 3 
 

ZJAZD NR  V 

Piątek –18  października 2019 

1500 – 1630 –  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                 

1645- 2030 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                       

Sobota – 19  października 2019 

800 –1100 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej  - mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31 

1115 – 1415 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16     

Niedziela 20 października 2019 

900 –1200 –  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16     

1230 – 1615 -  Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZJAZD NR  VI 

Czwartek  –31 października 2019                                    
1500 - 1715 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie (zp)–  mgr inż. Grzegorz Fundament                                           

 1730- 1945 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej (zajęcia praktyczne) - mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31 

Sobota – 2 listopada 2019                                    

800 –1100 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                          

1115 – 1545 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej  - mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31 

1530 – 1830-  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                          

Niedziela - 3 listopada 2019                                    

900 –1200 –  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                          

1230 – 1615 -  Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ZJAZD NR  VII 

Piątek – 8  listopada 2019                                    
1500 –1800 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16                                                        
1815 – 2115 -  Prowadzenie produkcji roślinnej  - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16                                                        
Sobota – 9  listopada 2019                                    
800 –1100 -   Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                 

1115  – 1415 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 

1430 – 1730 –  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                              

Niedziela - 10 listopada 2019                                    

900 –1200 –  Prowadzenie produkcji roślinnej  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1230 – 1615 -  Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16        

1630 – 1800 -  Prowadzenie produkcji roślinnej  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    ZJAZD NR  VIII 

Piątek – 22 listopada 2019                                    
1500 – 1800 - Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16 

1815- 1945 – Prowadzenie produkcji roślinne - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16 

Sobota -23 listopada 2019                                    

800 –1145 – Prowadzenie produkcji roślinnej - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16    

1200 – 1500 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej(zp)–  mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31        

1515  - 1815 - Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16     

 Niedziela - 24 listopada 2019                                    

900 –1200 –  Prowadzenie produkcji roślinnej  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16     

1215 – 1515 -  Prowadzenie produkcji roślinnej (zp) - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16, 
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Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 31 

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie(zp) – 20 h 

Prowadzenie produkcji zwierzęcej (zp)  -20 h 

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem – 21h 

Prowadzenie produkcji roślinnej (zp) – 20h 

    ZJAZD NR  IX 

Czwartek –12 grudnia 2019    

1500- 1800 –  Prowadzenie produkcji zwierzęcej (zp)  - mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31                                                                                                                                                                                                                                           

1815- 2115 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16     

Piątek – 6 grudnia 2019                                    

1500 – 1800 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie(zp) – mgr inż. Grzegorz Fundament 

1815- 2115 – Prowadzenie produkcji roślinne (zp)- mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16 

Sobota -7 grudnia 2019                                    

800 –1145 – Prowadzenie produkcji roślinnej(zp) - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16    

1200 – 1500 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej(zp)–  mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31        

1515  - 1815 - Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16     

 Niedziela - 8 grudnia 2019                                    

900 –1200 –  Prowadzenie produkcji roślinnej(zp)  - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16      

1230 – 1445 -  Prowadzenie produkcji roślinne (zp)- mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                   ZJAZD NR  X 

 

Czwartek –12 grudnia 2019    

1500 – 1800 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie(zp)-  mgr inż. Grzegorz Fundament 

1815-2115 - Prowadzenie produkcji roślinnej (zp) - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16          

Piątek – 13 grudnia 2019                                    

1500 - 1800 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie(zp) – mgr inż. Grzegorz Fundament  

1815 - 2115 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej(zp)–  mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31        

Sobota -14 grudnia 2019                                    

800 - 1100 – Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem -  mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16 

1115 – 1415 –  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16      

14 30 – 17 30 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej (zp) - mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31   

Niedziela - 15 grudnia 2019    

900 –1200 –  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16         

1230 – 1615 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ZJAZD NR  XI                                                                                  

Czwartek –18 grudnia 2019    
1500- 1800 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie(zp) – mgr inż. Grzegorz Fundament 
1815 –2115 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16    
Piątek –  19 grudnia 2019    
1500 - 1800 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie(zp) – mgr inż. Grzegorz Fundament 
1815 –2115 – Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16      
Sobota – 20 grudnia 2019    
 800 –1145 –   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16      
1200 – 1500 –  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera, sala nr 16                                                                                                                                                                                                              
1515 – 1815 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej (zp)  - mgr inż. Ewa Gołąb, sala nr 31          
Niedziela - 21 grudnia 2019    
900 –1200 –  Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16      
1215 – 1515 - -  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16       
1530 – 1700 -    Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - mgr inż. Tadeusz Kozera sala nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 


