
            

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 

      HARMONOGRAM KURSU KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM  Z BEZPIECZNĄ  

                                              WYMIANĄ BUTLI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SYCOWIE – 12 OSÓB,  

                                                                    TERMIN REALIZACJI OD DNIA:  28.09.2018 – 13.10.2018 

 

 29.09.2018 30.09.2018 

08:00-08:45 Budowa wózka  

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

08:45-09:30 Budowa wózka  

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

09:30-10:15 Budowa wózka  

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

10:15-11:00 Budowa wózka  

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

11:00-11:45 

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

Czynności kierowcy w 
czasie pracy wózkami 

11:45-12:30 

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

Czynności kierowcy w 
czasie pracy wózkami 

12:30-13:15 

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

Czynności kierowcy w 
czasie pracy wózkami 

13:15-14:00 

Czynności kierowcy przy 
obsłudze wózków przed 
podjęciem pracy i po 
pracy wózkami 

Czynności kierowcy w 
czasie pracy wózkami 

 28.09.2018 01.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 

14:00-14:45 
Typy stosowanych 
wózków jezdniowych 

Czynności kierowcy w 
czasie pracy wózkami 

Wiadomości  
z zakresu 
ładunkoznawstwa 

Wiadomości  
z zakresu BHP 

14:45-15:30 
Typy stosowanych 
wózków jezdniowych 

Czynności kierowcy w 
czasie pracy wózkami 

Wiadomości  
z zakresu BHP 

Wiadomości  
o dozorze technicznym 

15:30-16:15 
Typy stosowanych 
wózków jezdniowych 

Czynności kierowcy w 
czasie pracy wózkami 

Wiadomości  
z zakresu BHP 

Wiadomości  
o dozorze technicznym 

16:15-17:00 
Typy stosowanych 
wózków jezdniowych 

Wiadomości  
z zakresu 
ładunkoznawstwa 

Wiadomości  
z zakresu BHP 

Wiadomości  
o dozorze technicznym 

17:00-17:45 Budowa wózka 
Wiadomości  
z zakresu 
ładunkoznawstwa 

Wiadomości  
z zakresu BHP 

Wiadomości z zakresu 
wymiany butli 

17:45-18:30 Budowa wózka  
Wiadomości  
z zakresu 
ładunkoznawstwa 

Wiadomości  
z zakresu BHP 

Wiadomości z zakresu 

wymiany butli 

18:30-19:15 Budowa wózka  
Wiadomości  
z zakresu 
ładunkoznawstwa 

Wiadomości  
z zakresu BHP 

Wiadomości z zakresu 

wymiany butli 

19:15-20:00 Budowa wózka 
Wiadomości  
z zakresu 
ładunkoznawstwa 

Wiadomości  
z zakresu BHP 
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 06.10.2018 13.10.2018 

08:00-08:45 
Praktyczna nauka 
jazdy – GRUPA I 

Praktyczna nauka 
jazdy – GRUPA II 

08:45-09:30 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

09:30-10:15 
Praktyczna nauka 
jazdy  

Praktyczna nauka 
jazdy  

10:15-11:00 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

11:00-11:45 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

11:45-12:30 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

12:30-13:15 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

13:15-14:00 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

14:00-14:45 
Praktyczna nauka 
jazdy  

Praktyczna nauka 
jazdy  

14:45-15:30 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

 04.10.2018 05.10.2018  08.10.2018  09.10.2018 

14:00-14:45 
Praktyczna nauka 
jazdy – GRUPA I 

Praktyczna nauka 
jazdy – GRUPA I 

Praktyczna nauka 
jazdy – GRUPA II 

Praktyczna nauka 
jazdy – GRUPA II 

14:45-15:30 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

15:30-16:15 
Praktyczna nauka 
jazdy  

Praktyczna nauka 
jazdy  

Praktyczna nauka 
jazdy  

Praktyczna nauka 
jazdy  

16:15-17:00 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

17:00-17:45 
Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 

Praktyczna nauka 
jazdy 


