
 
 

 
 

„WYKWALIFIKOWANY TECHNIK LEŚNIK”  
Projekt realizowany jest przez Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w ZSL w Biłgoraju,  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

Załącznik nr 3 
do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Wykwalifikowany technik leśnik" 

 
3. DANE REKRUTACYJNE (WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA) 

 

Wyszczególnienie Dane Punktacja 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych (klasy II-
IV)/przedmiotów przyrodniczych (klasy I) - max 10 pkt. 

  

Średnia ocen za ostatni rok (kl. I – ocena z gimnazjum/sp) 
- max 10 pkt. 

  

Ocena z zachowania ucznia za ostatni rok  - max 5 pkt   

Zamieszkanie na terenie wiejskim - 10 pkt   

Potrzeba uczestnictwa w projekcie - max 10 pkt.   

Płeć M/K  (K - 5 pkt)   
 

1. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.  
2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji do projektu.  
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji do projektu zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 
 

 
 
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UDZIAŁU W WARSZTATACH/KURSACH 
Do projektu pt.: „WYKWALIFIKOWANY TECHNIK LEŚNIK” 

1. DANE UCZESTNIKA 

IMIĘ /IMIONA,  NAZWISKO  

PESEL  KLASA  

2. RODZAJ WSPARCIA 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PROWADZĄCE DO UZYSKANIA I UZUPEŁNIENIA WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

 Jezyk angielski w leśnictwie zakończony egzaminem TOEIC  

 Jezyk niemiecki w leśnictwie zakończony egzaminem WIDAF 

 Zajęcia z informatyki zakończone egzaminem ECC 

KURSY PROWADZĄCE DO ZDOBYWANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ 

 Kurs prawa jazdy kat. B  Kurs obsługi żurawi leśnych 

 Kurs prawa jazdy kat. B+E  Kurs pielęgnacja i ochrona drzew ozdobnych 

 Kurs operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych  Kurs wspinaczki drzewnej  
z zastosowaniem arborystycznych technik linowych 

 Kurs brakarz 

ZAJĘCIA PROWADZĄCE DO ROZWIJANIA U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  
W ZAKRESIE WSPIERANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 Zajęcia z matematyki  Zajęcia z języka angielskiego 

 Zajęcia z biologii  Zajęcia z chemii 

ZAJĘCIA PROWADZĄCE DO ROZWIJANIA U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE ROZWIJANIA 
UZDOLNIEŃ 

 Zajęcia z matematyki  Zajęcia z biologii 

 Zajęcia z języka angielskiego  

ZAJĘCIA PROWADZĄCE DO ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH 

  Warsztaty pracy zespołowej  Warsztaty przedsiębiorczości 

………………………............………….                                                   …………………………………………………………………………………… 

        Miejscowość i data           Czytelny podpis uczestnika i prawnego opiekuna1 

1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej formularz powinien zostać podpisany przez ucznia i prawnego opiekuna 

 
1
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej formularz powinien zostać podpisany przez jej prawnego opiekuna. 

 


