
 
 

Załącznik nr 1  

do Regulamin naboru i uczestnictwa (rekrutacji) 
do projektu pt.: „TECHNIK LEŚNIK – KWALIFIKACJE NA START” 

 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 

Nazwa działania  Uzyskane uprawnienia Liczba 
edycji 

Liczba miejsc Liczba godzin kursu Termin 
rozpoczęcia 
kursu 

Termin 
zakończenia 
kursu 

Uwagi  

1.1 Język angielski w leśnictwie 
zakończony egzaminem TOEIC 

Państwowy egzamin TOEIC 
potwierdzający znajomość 
języka w biznesie i 
środowisku pracy 

1 30 miejsc 120 godzin dla każdej z grupy 01.10.2019 30.04.2022 Ze względu na czas trwania 
kursu na kurs o mogą 
ubiegać się uczniowie kl. I i 
II. 
 

2.1 Szkolenie ICT z obsługi 
harvestera i forwardera 

Nabycie umiejętności obsługi 
harvesta  

3 15 miejsc 
w każdej edycji 

5 godzin zajęć indywidualnych 
dla każdego ucznia 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
01.06.2022 

 

Nabycie umiejętności obsługi 
forwardera 

3 15 miejsc 
w każdej edycji 

5 godzin zajęć indywidualnych 
dla każdego ucznia 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
01.06.2022 

 

2.2 Szkolenie ICT z obsługi 
rejestratora leśniczego 

Nabycie umiejętności obsługi 
rejestratora leśniczego, 
gromadzenia, przetwarzania, 
przesyłania i drukowania 
danych. 

3 30 miejsc 
w każdej edycji 

10 godzin kursu dla każdej grupy 
(10 osób) w każdej grupy 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
01.06.2022 

 

3.1 Warsztaty kreatywności i 
innowacyjności 

 3 30 miejsc 
w każdej edycji 

16 godzin kursu dla każdej grupy 
(15 osób w grupie) 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
30.06.2022 

 

3.2 Warsztaty pracy zespołowej  3 30 miejsc 
w każdej edycji 

16 godzin kursu dla każdej grupy 
(15 osób w grupie) 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
30.06.2022 

 

4.1 Organizacja koło łowieckiego  1 25 miejsc   01.10.2019 
 

15.06.2022 
 

Dla członków Koła 
łowieckiego Szkolenie szlachetna sztuka 

wabienia jeleni 
 25 miejsc 16 godzin dla każdej grupy (5 

osób w grupie) 

Szkolenie: Podstawy sokolnictwa  25 miejsc 16 godzin szkolenia w 2 grupach 



 
 

Nr 
zadania 
/ nr 
działania 

Nazwa działania  Uzyskane uprawnienia Liczba 
edycji 

Liczba miejsc Liczba godzin kursu Termin 
rozpoczęcia 
kursu 

Termin 
zakończenia 
kursu 

Uwagi  

4.2 Organizacja koła sygnalistów 
myśliwskich  

 1 10 miejsc 120 godzin nauki gry na 
sygnałówce i rogu myśliwskim 
średnio 40 godzin w roku  

01.01.2020 
 

15.06.2022 
 

Dla członków koła 
sygnalistów 

Udział w krajowym konkursie 
sygnalistów 

10 miejsc Wyjazd w roku szkolnym 
2020/21 roku oraz w roku 
szkolnym 2021/22 

  

4.3 
 

Wsparcie działalności koła 
pszczelarskiego 

 1 15 miejsc    Dla członków koła 
pszczelarskiego 

Szkolenie: produkcja matek 
pszczelich 

 15 miejsc 16 godzin (szkolenie wyjazdowe) 01.03.2020 31.08.2022 

Szkolenie: Selekcja pszczół pod 
względem cech pożądanych w 
pasiece 

 15 miejsc 16 godzin (szkolenie 
wykjazdowe) 

  

5.1 Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych z 
zakresu przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych nowożytnych, 
matematyki oraz dla uczniów z 
przedmiotów zawodowych 

 3 6 miejsc w 
każdej edycji 

 01.09.2019 
01.09.2020 
01.09.2021 

31.08.2020 
31.08.3021 
31.08.2022 

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

5.2  Warsztaty design thinking   60 godzin w każdej edycji zajęć 
grupowych 

01.09.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
30.06.2022 

Tylko uczniowie zadania 5.1. 
W ramach warsztatów uczeń 
będzie realizował program 
Indywidualnej Ścieżki 
Rozwoju 

6.1  Kurs obsługi żurawi leśnych Świadectwo MEN,  
zaświadczenie kwalifikacyjne 
UDT uprawniające do obsługi 
żurawi leśnych  

3 15 miejsc w I 
edycji 
po 30 miejsc w 
II i III edycji 

32 godziny zajęć teoretycznych 
w każdej z grup (15 osób w 
grupie) oraz 24 godziny zajęć 
praktycznych w 5 osobowej 
grupie 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
31.05.2022 

 

5.2 Kurs obsługi wózków jezdniowych  Świadectwo MEN,  
zaświadczenie kwalifikacyjne 
UDT uprawniające do 
wózków jezdniowych 

3 30 miejsc  
w każdej edycji 

25 godzin zajęć teoretycznych, 
dla każdej z grup (15 osób w 
grupie) 10 godzin praktycznych 
w grupach 5 osobowych 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
31.05.2022 

 



 
 

Nr 
zadania 
/ nr 
działania 

Nazwa działania  Uzyskane uprawnienia Liczba 
edycji 

Liczba miejsc Liczba godzin kursu Termin 
rozpoczęcia 
kursu 

Termin 
zakończenia 
kursu 

Uwagi  

7.1 Kurs Brakarz Zaświadczenie MEN oraz 
potwierdzenie nabycia 
kwalifikacji przez RDLP 

3 30 miejsc w 
każdej edycji 

30 godzin zajęć teoretycznych w 
grupie (15 osób w grupie), 40 
godzin praktycznych w grupie 
(15 osób grupa) 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
31.05.2022 

 

7.2 Kurs drwal – operator pilarki Świadectwo MEN, 
zaświadczenie nabycie 
kwalifikacji RDPL 

2 52 miejsca w 
każdej edycji 

20 godzin teoretycznych w 
każdej grupie i 90 godzin zajęć 
praktycznych w grupie 

01.01.2021 
01.01.2022 

15.06.2021 
31.05.2022 

 

8.1 Kurs stosowania środków ochrony 
roślin sprzętem naziemnym 

Egzamin zewnętrzny 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasion 

2 40 miejsc w 
każdej edycji 

110,5 godziny zajęć 
teoretycznych oraz 3,5 godziny 
zajęć praktycznych w każdej z 
grup (20 osób grupa) 

01.01.2020 
01.01.2021 

15.06.2022 
30.06.2022 

 

9.1 Kurs Prawa jazdy kategorii B Prawo jazdy kat. B 3 45 / 15 w 
każdej edycji 

30 godzin zajęć teoretycznych w 
grupie i 30 godzin nauki jazdy  
indywidualnie z instruktorem  

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

30.09.2020 
30.09.2021 
30.09.2022 

Uczniowie otrzymają zwrot 
kosztów dojazdu na zajęcia 
praktyczne po okazaniu 
biletu przejazdu. 

10.1  Zajęcia wyrównujące dysproporcje 
z matematyki 

 3 30 miejsc w 
każdej edycji 

30 godzin zajęć w każdej z grup 
(10 osób grup) 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
15.06.2022 

 

10.2 Zajęcia wyrównujące dysproporcje 
z biologii 

 3 10 miejsc w 
każdej edycji  

30 godzin zajęć w każdej z grup 
(10 osób grup) 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
15.06.2022 

 

11.1 Zajęcia z psychologiem  3 10 miejsc  
w każdej edycji  

15 godzin spotkań  
indywidualnych 

01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

15.06.2020 
15.06.2021 
15.06.2022 

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 oraz 
prospołecznych 

12.1 Doradztwo zawodowo - 
edukacyjne grupowe 

  obligatoryjne 6 godzin zajęć grupowych (16 
osób w grupie) 

01.10.2019 
 

15.06.2022 Zajęciami objęci są wszyscy 
uczestnicy projektu. 
Realizacja zajęć według 
Innowacyjnego programu 
Zawodowy Nawigator 

12.2 Doradztwo zawodowo - 
edukacyjne indywidualne 

  obligatoryjne 4 godziny zajęć indywidualnych 01.10.2019 
 

15.06.2022 Zajęciami objęci są wszyscy 
uczestnicy projektu. 
Uczniowie zostaną 
wyposażeni w materiały 
„Młodzieżowe Portflio 
Kariery” 

12.3 Informacja zawodowo – 
edukacyjna  

  obligatoryjne 4 godziny zajęć indywidualnych 01.10.2019 30.04.2022  

13.1 Przysposobienie do odbycia staży 
przez uczniów 

 2 40 miejsc w 
każdej edycji 

8 godzin dla każdej z grup 01.01.2021 30.06.2022 Działanie realizują uczniowie 
zakwalifikowaniu na staż. 
Polega ono na złożeniu 
kompletu dokumentów 
niezbędnych do odbycia 
stażu, odbycia badań 
lekarskich o braku 
przeciwwskazań do odbycia 
stażu 

13.2 Realizacja staży dla uczniów  2 40 miejsc w 
każdej edycji 

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

  
 
31.08.2021 
 
 
31.08.2022 
 

Za odbycie stażu uczniowie 
otrzymają stypendium 
stażowe w wysokości 
1500,,00 zł. Uczniowie 
dojeżdżający na staż 
otrzymają zwrot kosztów 
dojazdu, po okazaniu 
biletów.  Uczniowie zostaną 
wyposażeni w odzież 
ochronną (bluza, spodnie 
ogrodniczki, buty robocze, 
rękawice ) 



 
 

14.1 Realizacja staży dla nauczycieli  2 2 miejsca w II 
edycji oraz 3 
miejsca w III 
edycji 

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

  
 
31.08.2021 
 
 
31.08.2022 
 

 

15.1 Doposażenie pracowni 
komunikacji w języku obcym w 
multimedialną pracownię 
językową 

    01.08.2019 31.12.2019 Wyposażenie multimedialnej 
pracowni językowej 16 
stanowiskowej  

15.2 Doposażenie pracowni biologii 
leśnej  

    01.08.2019 31.12.2019 Wyposażenie pracowni 
biologii leśnej w: mikroskop 
biologiczny, zestaw 
komputerów z 
oprogramowaniem biurowym 
i urządzeniem 
wielofunkcyjnym, tablicę 
interaktywną oraz projektor 
multimedialny 

15.3 Doposażenie pracowni 
użytkowania lasu 

    01.08.2019 31.12.2019 Wyposażenie pracowni 
użytkowania lasu w 16 
zestawów komputerowych z 
oprogramowaniem 
biurowym, tablicę 
interaktywną oraz projektor 
multimedialny  

 


