
Realizacja w latach 2019-2021



 Finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie działania
12.4 Kształcenie zawodowe.

 Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/absolwentów
szkoły poprzez poprawę efektywności kształcenia.

 Wsparciem objętych będzie 160 uczniów TL

 Warunkiem udziału jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
określenie form wsparcia oraz uzyskanie odpowiedniej liczby
punktów w procesie rekrutacyjnym.



 dla 120 uczniów (po 60 osób w miesiącach wakacyjnych roku 2020
i 2021 czas trwania - 150 godzin

 - po min. 2 osoby do jednego nadleśnictwa lub ZUL

 - stypendium stażowe - 1600zł.

 - odzież ochronna

 Zwrot kosztów dojazdu (do 190 zł)

 Szczepienie ochronne bolerioza i pokleszczowe zapalenie opon
mózgowych



Język angielski w leśnictwie ( 2 grupy 10 osobowe po 120 
godzin) zakończenie certyfikatem TOEIC (język w środowisku 
pracy)

Język niemiecki w leśnictwie ( 2 grupy 8 osobowe po 120 
godzin) zakończenie certyfikatem WIDAF

Zajęcia z informatyki (4 grupy 10 osobowe po 30 godz.) 
zakończenie Europejskim Certyfikatem Kompetencji Cyfrowych

CERTYFIKATY O DUŻYM ZNACZENIU 

NA RYNKU PRACY



Prawo jazdy kat. B  (40 osób)

Prawo jazdy kat. B+E (40 osób)

Operator wielooperacyjnych maszyn leśnych (8 osób)

UDZIAŁ W TYCH DZIAŁANIACH DLA 
NAJLEPSZYCH, UCZESTNICZĄCYCH RÓWNIEŻ 

W ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH LUB 
ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE



Kurs pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych (30 osób) 

Wspinaczka drzewna z zastosowaniem 
arborystycznych technik linowych (30 osób)

Kurs brakarski (60 osób)

UDZIAŁ W TYCH DZIAŁANIACH DLA 
NAJLEPSZYCH, UCZESTNICZĄCYCH RÓWNIEŻ 

W ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH LUB 
ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE



Zajęcia z matematyki (4 grupy po 10 osób)

Zajęcia z biologii (2 grupy po 10 osób)

Zajęcia z chemii (2 grupy po 10 osób)

Zajęcia z języka angielskiego ( 3 grupy po 10 osób)

DLA OSÓB Z PROBLEMAMI W UZYSKIWANIU 
POZYTYWNYCH WYNIKÓW W NAUCE – OBOWIĄZKOWE BY 

BRAĆ UDZIAŁU W INNYCH DZIAŁANIACH 



Zajęcia z matematyki (2 grupy po 10 osób)

Zajęcia z biologii (2 grupy po 10 osób)

Zajęcia z języka angielskiego ( 2 grupy po 10 osób)

ZAJĘCIA W WYMIARZE 30 GODZIN NA GRUPĘ



Warsztaty pracy zespołowej
Obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu

Prowadzone w formie wyjazdowej (2 dni)

Koszty pobytu i dojazdu do miejsca warsztatów 
pokrywamy z projektu



Warsztaty przedsiębiorczości
Obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu

Prowadzone w formie wyjazdowej (2 dni)

Koszty pobytu i dojazdu do miejsca warsztatów 
pokrywamy z projektu



Obejmuje wszystkich uczestników projektu

Zajęcia z psychologiem 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego (10 grup po 16 
osób, 6 godzin na grupę)

Zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego (160 
uczniów po 4 godziny)



W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie 
szkoły.

 Rekrutacja odbywa się według regulaminu. Punktowane będą 
wyniki w nauce oraz zachowanie ucznia. Konieczna jest opinia 
nauczyciela wychowawcy.

Składanie formularzy aplikacyjnych (I tura naboru) 

do 22 listopada 2019 do godz. 15.00

Miejsce składania formularzy:

Sekretariat szkoły


