Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych
im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku
ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko
tel. 48 621 00 47 | e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl
www. drzewna.com

Szkoła Branżowa:
* stolarz

U WAGA !

* cieśla, dekarz
* tapicer

Technikum:
*technik technologii
drewna
* technik leśnik

NASZA OFERTA
Oferujemy następujące kierunki kształcenia:
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 stolarz, cieśla, dekarz, tapicer, stolarz-renowator

* technik renowacji
elementów
architektury

Baza noclegowa:
* Internat

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA
 technik technologii drewna
TECHNIKUM

* Szkolne schronisko

 technik technologii drewna

młodzieżowe

 technik leśnik

Centrum Kształcenia

 technik renowacji elementów architektury

Ustawicznego (CKU):
* stolarz
* stolarz z renowacją
mebli

Dlaczego warto wybrać naszą Szkołę

* cieśla
* tapicer
* dekarz

Warsztaty
praktycznej nauki
zawodu:
* stolarz meblowy
* stolarz - cieśla
* snycerka
* renowacja mebli
* pozłotnictwo

Nasza Szkoła od 70 lat kształci w zawodach, dzięki którym absolwenci bez
problemu znajdują pracę jako wykwalifikowani fachowcy. Dużym atutem naszej Szkoły
jest to, że posiadamy własne warsztaty, wyposażone w nowoczesne maszyny
i urządzenia stolarskie, na których technicy technologii drewna i stolarze realizują naukę
zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Technikum Leśne zajęcia realizuje w doskonale wyposażonych klasopracowniach
oraz pobliskich lasach należących do Nadleśnictwa Zwoleń. Szkoła uważana jest
w branży drzewnej i leśnej za najlepszą w Polsce.
Młodzieży uczącej się w naszej Szkole zapewniamy całodobową opiekę
wychowawczą sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz
całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 STOLARZ
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Kompetencje:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarza jest przygotowany do :




wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń
stosowanych w stolarstwie
wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów

 CIEŚLA
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Kompetencje:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cieśli jest przygotowany do :
 przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
 wykonywania konstrukcji drewnianych;
 wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych
i żelbetowych oraz deskowań systemowych;
 wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.
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 DEKARZ
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Kompetencje:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz jest przygotowany do :
 wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz
odwodnień połaci dachowych;
 wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do
pozyskiwania energii odnawialnej;
 wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i
blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnień połaci dachowych.

 TAPICER
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie :


DRM.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Kompetencje:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer jest przygotowany do :
 wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
 wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych;
 wykonywania usług tapicerskich.
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TECHNIKUM
 TECHNIK

TECHNOLOGII DREWNA

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
 DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i
materiałów drewnopochodnych.
Kompetencje:
W ramach kształcenia zawodowego technik technologii drewna nabywasz wiedzy
i umiejętności z zakresu:
 wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
 wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń
stosowanych w stolarstwie;
 wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów
drewnopochodnych.
 programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie
przetwarzania drewna;
 sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
 organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z
przetwarzaniem drewna.

 TECHNIK

LEŚNIK

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi
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Kompetencje:
Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem, nadzorowaniem
i rozliczaniem prac z zakresu gospodarki leśnej w zakresie: szkółkarstwa, hodowli,
ochrony i użytkowania lasu oraz działań w zakresie ochrony środowiska leśnego
i edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.
W kształceniu w zawodzie uczeń nabywa następujące umiejętności:
 prowadzenia gospodarki nasiennej,
 prowadzenia gospodarki szkółkarskiej,
 prowadzenie przebudowy drzewostanów,
 przygotowywanie drzewostanów do odnowienia,
 prowadzenie prac odnowieniowych i zalesieniowych,
 prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach,
 rozpoznawanie gatunków zwierząt leśnych i grzybów patogenicznych oraz roślin,
 rozpoznawanie i szacowanie szkód powodowanych przez zwierzęta,
 prognozowanie zagrożenia drzewostanów przez szkodliwe czynniki biotyczne
i abiotyczne,
 organizuje zabiegów ratowniczych i profilaktycznych w drzewostanach,
 prognozowania zagrożenia pożarowego lasów,
 planuje i organizuje zabiegi podnoszące bezpieczeństwo pożarowe lasów,
 określanie miąższości drzew i drzewostanów.

 TECHNIK

RENOWACJI ELEMENTÓW

ARCHITEKTURY
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.
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Kompetencje:
Absolwent technikum w zawodzie technik renowacji elementów architektury
powinien być przygotowany do wykonywania następujących celów zawodowych w
zakresie kwalifikacji:
 wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury;
 wykonywanie oraz renowacja kamiennych elementów architektury;
 wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych i tynków;
 wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 organizowanie i realizowanie prac renowatorskich.

Młodzież naszej szkoły corocznie wyjeżdża na praktyki zawodowe do najlepszych
zakładów stolarskich i fabryk meblarskich oraz nadleśnictw w Polsce jak również
realizuje praktyki i staże zawodowe w ramach projektów unijnych w Hiszpanii, Belgii,
Włoszech i innych.
Więcej informacji o szkole, zamieszkaniu w Internacie i innych atrakcjach znajdziesz
na naszej stronie internetowej: www.drzewna.com

ZAPRASZAMY !
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku,
ul. Hanki Lewandowicz 4,
26-930 Garbatka-Letnisko
tel./fax. (048) 621-00-47
e-mail: zsdwgarbatce@poczta.onet.pl

