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Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Zespół Szkół Leśnych w Rogoziticu
(nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej)

Realizacja najważniejszych celów w roku 2018

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana Osiągnięta Najważniejsze Najważniejsze podjęte Przyczyny
Istotne ryzyka

Lp. Cel wartość do wartość na planowane zadania zadania służące mające wpływ na
Wartość osiągnięcia na koniec roku, służące realizacji celu realizacji celu nieosiągnięcia celu nieosiągnięcie celu

Nazwa bazowa
miernika koniec roku, którego

którego dotyczy dotyczy
sprawozdanie sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Szkolenia na
symulatorze oraz

l. Podpisanie l. Pozyskanie środków trenażerze
umów z unijnych z projektu 2. Kurs podstawowy
przedsiębiorcami 8.3 .l-RPO Lubuskie spawacza

Pozyskanie Dodatkowe 2. Staże u 2. Zakup żelamego 3. Kurs arborysty

środków unijnych kwalifikacje pracodawcy konia, symulatora oraz 4. Staże u pracodawcy
l na kształcenie zawodowe dla 3. Dodatkowe nahehnowego zestawu w wymiarze 150 godz.

zawodowe uczniów kwalifikacje słuchawek 5. Przygotowanie
(arborysta, (komunikacja przetargów do
spawacz, bezprzewodowa w zakupienia żelaznego
uprawnienia z terenie) konia, symulatora oraz
UDT) słuchawek Peltor)

Poprawa Wyniki l. Egzaminy l. Egzamin l. Wewnętrzne l. Egzaminy
2 efektywności egzaminów 80,00% zawodowe 80% zawodowy egzaminy zawodowe wewnętrzne

kształcenia zewnętrznych 2. Egzaminy 100% 2. Próbna matura 2. Dodatkowe



zawodowego i Zakup maturalne 75% 2. Egzamin 3. Współdziałanie kwalifikacje nauczycieli
ogólnego symulatora, Dodatkowe maturalny 99% nauczycieli przedmiotów

zestawu umiejętności przedmiotów zawodowych i
słuchawek, uczniów z zawodowych i ogólnokształcących
żelaznego Branżowej ogólnokształcących w 3. Spotkania n-li
konia szkoły I stopnia celu podniesienia przedmiotów

jakości kształcenia zawodowych i
powołanie Komisji P.z-
spotkania i omawianie
wspólnego działania w
kształceniu zawodowym
4. Kształcenie dualne
5. Nowe metody
pozyskiwania drewna
1. Uczniowie zdobywają
dodatkowe kwalifikacje
2. Zajęcia pozalekcyjne

Liczba Nabór uczniów 1. Dodatkowe PWL, harcerstwo,
Podnoszenie

uczniów do klasy I kwalifikacje sokolnictwo, sygnaliści,

3
atrakcyjności

przyjętych do 2 klasy Technikum i 2. Liczne i atrakcyjne zajęcia sportowe
szkoły na rynku

klas 58/30 Branżowej zajęcia pozalekcyjne 3. Wyjazdy do
edukacyjnym

pierwszych szkoły I st. 58/46 3. Promocja szkoły w gimnazjów w celu
regionie promocji szkoły, dni

otwartych drzwi szkoły
4. Udział w targach
edukacvinvch

Polepszenie Wyremontowanie 5
Wyremontowanowarunków pomieszczeń sypialnych
pomieszczenia sypialne

Poprawa Remonty mieszkalnych w internacie. w internacie.wychowanków w Wyremontowanie
4

warunków pomieszczeń internacie. pryszniców w sali Przeprowadzono remont
działalności szkoły mieszkalnych

Polepszenie gimnastycznej. pryszniców w sali
i internatu w internacie

warunków do Modernizacja gimnastycznej oraz

uprawiania narzędziowni remont narzędziowni.

sportu

Współpraca ze Wymiana uczniów na
praktyki zawodowe zszkołą leśną z
Czechami (okres 2

Współpraca szkoły Trutnov z Wymiana
Wymiana uczniów na tygodni). WymianaCzech, z doświadczeń gdy

5
ze szkołami

Brandenburgi z chodzi o praktyki zawodowe oraz doświadczeń w
leśnymi z Niemiec i kształcenie wymiana doświadczeń kształceniu zawodowym
zagranicy Chemin de zawodowe w pozyskaniu drewna ze szkołą z Niemiec.

Budron ze Udział w projekcie

Szwajcarii unijnym.
Spotkanie z



przedstawicielami ze
Szwajcarii omówienie
wymiany doświadczeń


