Załącznik nr 1
do Regulamin naboru i uczestnictwa
w projekcie pt.: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny
i konkurencyjny pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zestawienie działań przewidzianych w projekcie, liczba edycji rekrutacji i liczba miejsc
Nr
zadania
/ nr
działania
1.1

Nazwa działania

Uzyskane uprawnienia

Liczba
edycji

Liczba miejsc

Liczba godzin
kursu

Termin
rozpoczęcia
kursu

Termin
zakończenia
kursu

Uwagi

Język angielski w leśnictwie
zakończony egzaminem TOEIC

1

20

120

01.11.2017

01.04.2020

1.2.

Język niemiecki w leśnictwie
zakończony egzaminem WIDAF

1

10

120

01..11.2017

01.04.2020

1.3

Język rosyjski w leśnictwie
potwierdzony egzaminem TELC

1

10

120

01.11.2017

01.04.2020

1.4

ICT w leśnictwie potwierdzony
egzaminem ECCC

Państwowy egzamin TOEIC
potwierdzający znajomość
języka w biznesie i
środowisku pracy
Państwowy egzamin WIDAF
potwierdzający znajomość
języka w biznesie i
środowisku pracy
Państwowy egzamin TELC
potwierdzający znajomość
języka w biznesie i
środowisku pracy
Nabycie kompetencji obsługi
programu rejestrator
leśniczego oraz kompetencji
cyfrowych DIGI COMP –
Moduł M5 Rozwiazywanie
problemów cyfrowych na
poziomie
średniozaawansowanym
potwierdzone certyfikatem
ECCC

3

60 / 20 miejsc
w każdej
edycji,

30

01.11.2017
01.10.2018
01.10.2019

30.05.2018
30.05.2019
30.05.2020

Ze względu na czas trwania kursu na kurs
mogą ubiegać się uczniowie kl. I i II.
Uczniowie otrzymają podręcznik „Complete
Guide to the TOEIC”
Ze względu na czas trwania kursu na kurs
mogą ubiegać się uczniowie kl. I i II.
Uczniowie otrzymają podręcznik „
Wirtschaftsdeutsch Training WIDAF”
Ze względu na czas trwania kursu na kurs
mogą ubiegać się uczniowie kl. I i II.
Uczniowie otrzymają podręcznik „Ot A do JA –
kurs języka rosyjskiego cz. I i II”
Uczniowie otrzymają Pendrive 16 GB

2.1

Stypendium dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z
przedmiotów przyrodniczych,
języków obcych i matematyki
Warsztaty design thinking dla
uczniów szczególnie uzdolnionych

01.10.2017
01.09.2018
01.09.2019

30.08.2018
30.08.2019
30.08.2020

Wysokość stypendium to 500 zł miesięcznie.
Stypendium jest wsparciem w realizacji
programu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju

01.11.2017
01.09.2018

30.05.2018
30.05.2019

W ramach warsztatów uczeń będzie
realizował program Indywidualnej Ścieżki

2.2

3

4

16

3.1
3.2
3.3

z przedmiotów przyrodniczych,
języków obcych i matematyki
Zakup na potrzeby Koła
Pszczelarskiego kombinezonów
pszczelarskich
Zakup na potrzeby Koła
Pszczelarskiego stołów do
odsklepiania
Wizyta studyjna w pasiece
Technikum Pszczelarskiego w
Pszczelej Woli

01.09.2019

30.04.2020

Rozwoju

1

13

02.01.2018

25.02.2018

Doposażenie Koła Pszczelarskiego

1

1

02.01.2018

25.02.2018

Doposażenie Koła Pszczelarskiego

W tracie wyjazdu odbędą się
warsztaty pszczelarskie,
zwiedzanie pasieki i Muzeum
Pszczelarskiego w
Karczmiskach
Egzamin zewnętrzny
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasion
Kwalifikacje Urzędu Dozoru
Technicznego

1

12

Wyjazd 2 dniowy

05.2018

06.2018

Rekrutacja ograniczona tylko dla uczniów Koła
Pszczelarskiego. Działanie obejmuje 3 dniowy
wyjazd edukacyjny (z dwoma noclegami)

3

144/ 48 w
każdej edycji

14

3

90 / 30 w
każdej edycji

35, w tym 15h
praktycznej nauki
jazdy
35 w tym 15 h
praktycznej nauki
jazdy w
Białymstoku

20.10.2017
20.09.1018
20.09.2019
01.11.2017
01.11.2018
01.11.2019
01.11.2017
01.11.2018
01.11.2019

30.11.2017
30.10.2018
30.10.2019
30.12.2017
30.12.2018
30.12.2019
30.08.2018
30.08.2019
30.08.2020

01.02.2018
01.02.2019
01.02.2020
01.02.2018
01.02.2019
01.02.2020
01.02.2018
01.02.2019
01.02.2020
02.11.2017
02.10.2018
02.10.2019

20.03.2018
20.03.2019
20.03.2020
30.03.2018
30.03.2019
30.03.2020
30.04.2018
30.04.2019
30.04.2020
30.04.2018
30.04.2019
30.04.2020

02.11.2017
02.10.2018
02.10.2019

20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020

4.1

Kurs stosowania środków ochrony
roślin sprzętem naziemnym

4.2

Kurs obsługi żurawi leśnych

4.2

Prawo jazdy kategorii B+E

Prawo jazdy B+E

3

45 / 15 w
każdej edycji

4.4

Kurs Drwal – operator pilarki

3

144 / 48 w
każdej edycji

110, w tym 90 h
praktycznych

4.5

Kurs obsługi wózka jezdniowego

Egzamin zewnętrzny RDLP
Kwalifikacje drwal – operator
pilarki
Egzamin UDT, świadectwo
kwalifikacyjne E

3

45 / 15 w
każdej edycji

4.6

Kurs brakarza

Egzamin RDLP

3

30 / 10 w
każdej edycji

5.1

Zajęcia wyrównujące dysproporcje
z biologii

3

60 / 20 w
każdej edycji

35, w tym 10h
zajęć
praktycznych
70, w tym 40h
zajęć
praktycznych
30

5.2

Zajęcia wyrównujące dysproporcje
z języka angielskiego

3

60 / 20 w
każdej edycji

30

O kurs mogą ubiegać się uczniowie, którzy
mają ukończone 18 lat i posiadają prawo jazdy
kat. B. Uczniowie otrzymają zwrot kosztów
dojazdu na zajęcia praktyczne po okazaniu
biletu przejazdu.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu
zawodowego i matury. Uczniowie otrzymają
materiały dydaktyczne: notatnik, długopis,
ołówek, kolorowe długopisy, flamastry.
Zajęcia przygotowujące do matury dla uczniów
kl. I i II. Uczniowie otrzymają materiały
dydaktyczne: notatnik, długopis, ołówek,

5.3

Zajęcia wyrównujące dysproporcje
z języka niemieckiego

3

60 / 10 w
każdej edycji

30

02.11.2017
02.10.2018
02.10.2019

20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020

5.4

Zajęcia wyrównujące dysproporcje
z języka rosyjskiego

3

60 / 10 w
każdej edycji

30

5.5

Zajęcia wyrównujące dysproporcje
z języka matematyki

3

60 / 20 w
każdej edycji

30

02.11.2017
02.10.2018
02.10.2019
02.11.2017
02.10.2018
02.10.2019

20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020
20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020

6.1

Zajęcia z psychologiem

3

30

15

02.11.2017
02.10.2018
02.10.2019

20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020

7.1

Utworzenie Szkolnego Punktu
Informacji i Kariery SPInKA

7.2

Doradztwo edukacyjno –
zawodowe grupowe

190

6

02.11.2017
02.10.2018
02.10.2019

20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020

7.3

Doradztwo edukacyjno –

190

4

02.11.2017

20.09.2018

kolorowe długopisy, flamastry.
Zajęcia przygotowujące do matury dla uczniów
kl. I i II. Uczniowie otrzymają materiały
dydaktyczne: notatnik, długopis, ołówek,
kolorowe długopisy, flamastry.
Zajęcia przygotowujące do matury dla uczniów
kl. I i II
Zajęcia przygotowujące do matury dla uczniów
kl. I i II. Uczniowie otrzymają materiały
dydaktyczne: notatnik, długopis, ołówek,
cyrkiel, zestaw kreślarski.
Program obejmuje wsparcie w zakresie:
wspomaganie rozwoju samokontroli, radzenia
sobie z trudnymi uczuciami, eliminowanie
napięć emocjonalnych oraz negatywnych
sądów poznawczych, kształtowanie uważnego
słuchania, dłuższego skupiania uwagi na
wykonywanych czynnościach, wzmocnienie
poczucia własnej wartości, umiejętność
rozpoznawania i wyrażania uczuć,
rozwiązywanie konfliktów, pokonywanie
trudności, rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych
Remont i kompletne wyposażenie (meble,
sprzęt ICT) pomieszczenia przeznaczonego na
działanie SPInKA. Zakup na potrzeby realizacji
programu doradztwa zawodowo –
edukacyjnego programów ICT: Sztuka
motywacji – przewodnik, Indywidualny Planer
Kariery, Multimedialny Kwestionariusz
Preferencji Zawodowych, Poradnik
skutecznego szukania pracy, Przejmij
inicjatywę – przewodnik po przedsiębiorczości,
Samoocena przewodnik multimedialny,
Zajęciami objęci są wszyscy uczestnicy
projektu.
Realizacja zajęć według innowacyjnego
programu Zawodowy Nawigator
Zajęciami objęci są wszyscy uczestnicy

zawodowe indywidualne
7.4

02.10.2018
02.10.2019

Dwustronne badanie potrzeb
(uczeń – pracodawca) i stworzenia
Indywidualnych Programów Staży
przy współpracy z doradcą
zawodowym oraz ich ewaluacja
Przysposobienie do odbycia staży
przez uczniów

75

75

8.3

Szkolenie z zakresu BHP z
uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju dla
uczniów
Realizacja staży dla uczniów

3

75 / 25 w
każdej edycji

8.4

Realizacja staży dla nauczycieli

3

9 / 3 w każdej
edycji

9.1

Doposażenie pracowni
komunikacji w języku obcym w
multimedialną pracownię językową
Doposażenie pracowni
maszynoznawstwa w symulator
harwestera i maszyn leśnych

8.1

8.2

9.2

20.09.2019
20.09.2020

75

projektu. Uczniowie zostaną wyposażeni w
materiały „Młodzieżowe Portflio Kariery”
Opracowanie IPD z wykorzystaniem:
Elektronicznego narzędzia do badania
kompetencji i kwalifikacji stażysty
Działanie realizują uczniowie zakwalifikowani
na staż. Polega ono na złożeniu kompletu
dokumentów niezbędnych do odbycia stażu,
odbycia badań lekarskich o braku
przeciwwskazań do odbycia stażu
Działanie realizują uczniowie zakwalifikowani
na staż.

150 h zajęć
praktycznych w
wybranym przez
ucznia
przedsiębiorstwie
branży leśnej lub
nadleśnictwie
40 h zajęć
praktycznych w
wybranym przez
nauczyciela w
przedsiębiorstwie
branży leśnej lub
nadleśnictwie

01.07.2018
01.07.2019
01.07.2020

30.08.2018
30.08.2019
30.08.2020

Za odbycie stażu uczniowie otrzymają
stypendium stażowe. Uczniowie dojeżdżający
na staż otrzymają zwrot kosztów dojazdu, po
okazaniu biletów. Uczniowie zostaną
wyposażeni w odzież ochronną (bluza, spodnie
ogrodniczki, buty robocze, rękawice )

01.07.2018
01.07.2019
01.07.2020

30.08.2018
30.08.2019
30.08.2020

01.11.2017

30.04.2018

Wyposażenie multimedialnej pracowni
językowej 16 stanowiskowej

01.11.2017

30.04.2018

Zakup symulatora harwestera i forwardera z
oprogramowaniem i monitorem LED do
pracowni maszynoznawstwa

