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Załącznik nr 1

Plan działalności

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu1
)

na rok 2019

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez
ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Mierniki określające
stopień realizacji celu2

)
Odniesienie do

Planowana wartość Najważniejsze dokumentu oLp. Cel do osiągnięcia na zadania służące charakterze
Nazwa koniec roku, realizacji celu" strategicznym 4)

którego dotyczy
plan

1 2 3 4 5 6
l Pozyskanie Dodatkowe 1. Umowy z I.Pozyskanie środków

środków kwalifikacje przedsiębiorcami unijnych z projektu
unijnych na zawodowe dla 2. Kształcenie na 8.3.1 RPO- Lubuskie
kształcenie uczniów symulatorze 2. Zakup trenażera z
zawodowe 3. Kwalifikacje projektu RPO Lubuskie

arborysty 3. Kontynuowanie
4. Staże u współpracy z
pracodawców przedsiębiorstwami
5. Prawo jazdy Kat.B leśnymi
dla uczniów z
Branżowej szkoły I
st.

2 Poprawa Wyniki egzaminów Egzaminy zawodowe 1. Rozwój zawodowy
efektywności zewnętrznych w85% nauczycieli
kształcenia Dodatkowe Egzaminy maturalne 2. Próbne egzaminy
zawodowego kwalifikacje i 75% 3. Konsultacje
i ogólnego umiejętności dla przedmiotowe

nauczycieli 4. Kształcenie dualne
zawodowych
przedmiotów

3 Poprawa Zakup trenażera Dodatkowe 1. Pozyskanie trenażera

l) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego
zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki nazwę
jednostki.
2) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok,
którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
3) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego
dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji
tego celu.
4) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać
jego nazwę·



jakości umiejętności do ćwiczeń ze środków
kształcenia uczniów ze szkoły unijnych

branżowej I stopnia 2. Nowe metody
pozyskania drewna

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do
realizacji w roku
(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części
budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania
projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz
pod zadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp. Cel
Planowana wartość do Podzadania budżetowe
osiągnięcia na koniec służące realizacji celu"Nazwa roku, którego dotyczy
plan

1 2 3 4 5
l 1.

2 .
...

2
...

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub BJ

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp. Cel
Planowana wartość do Najważniejsze zadania

Nazwa osiągnięcia na koniec służące realizacji celu 4)

roku, którego dotyczy
plan

1 2 3 4 5
l Podnoszenie Liczba uczniów Nabór do klasy I 1. Dodatkowe kwalifikacje

atrakcyjności szkoły na przyjętych do klas Technikum i do klasy I 2. Liczne i atrakcyjne
rynku edukacyjnym pierwszych Szkoły Branżowej I st. zajęcia pozalekcyjne

3. Promocja szkoły w
regionie

2 Poprawa warunków 1. Remonty 10 1. Polepszenie l. Remont 8 pomieszczeń
działalności szkoły i pomieszczeń warunków sypialnych w internacie
internatu mieszkalnych w mieszkalnych 2. Adaptacja strychu na

internacie i sal wychowanków w gabinety lekcyjne
dydaktycznych internacie
2. Adaptacja strychu 2. Lepsze warunki
w szkole na gabinety nauczania przedmiotów
lekcyjne ogólnokształcących

3. Współpraca szkoły ze Współpraca ze szkołą 1. Wyjazdy uczniów na l. Praktyki zawodowe
szkołami leśnymi z leśną z Trutnov z praktyki zawodowe uczniów z technikum i SB I

6) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w
kolumnie 2.



zagranicy Czech i z 2. Wymiana stopnia.
Brandenburgi z doświadczeń w 2. Szkolenia wspólne dla
Niemiec i Chemio de nauczaniu zawodowym nauczycieli-wymiana
Budron ze Szwajcarii doświadczeń
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