
 Planu działalności 

Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi 

na rok 2022 

dla działów administracji rządowej: energia, klimat oraz środowisko 

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022 

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez 

ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel  

Mierniki określające 

stopień realizacji celu 

Najważniejsze 

zadania służące 

realizacji celu 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Skuteczne 

kształcenie w 

zakresie leśnictwa  

 

 

 

Odsetek uczniów, 

którzy zdali 

egzaminy 

zawodowe 

potwierdzające 

kwalifikacje 

zawodowe (%) 

 

 

90/95*100 

= 94,74 % 

1. Efektywne i 

jakościowe 

kształcenie w 

zakresie 

leśnictwa, 

zarówno z wiedzy 

teoretycznej, jak i 

praktycznej 

2. Podnoszenie 

kwalifikacji 

uczniów 

przydatnych do 

pracy w 

leśnictwie 

 

1. Statut szkoły 

2. 

Zapewnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania 

szkół leśnych 

Liczba 

kandydatów 

przyjętych do klas 

pierwszych  (w %) 

64/64*100             

= 100% 

 

1. Zapewnienie 

kadry 

pedagogicznej na 

potrzeby 

kształcenia 

uczniów oraz 

obsługi i 

administracji na 

potrzeby 

funkcjonowania 

szkoły. 

2. Zapewnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania 

szkoły poprzez  

zapewnienie bazy 

oraz zajęć 

dydaktycznych 

 

 

1.  Statut szkoły 

2. Arkusz 

organizacyjny 

szkoły. 

 

3. 

Zapewnienie 

nauczycielom szkół 

leśnych możliwości 

podniesienia 

poziomu 

Liczba 

ukończonych przez 

nauczycieli danej 

szkoły leśnej: 

kursów, szkoleń 

9 

 

1. Umożliwianie 

nauczycielom 

zdobywania 

różnych form 

 

1. Plan nadzoru 

pedagogiczne

go 

 



wykształcenia oraz 

kwalifikacji 

zawodowych. 

oraz studiów 

podyplomowych. 

kształcenia w celu 

podniesienia 

jakości procesu 

kształcenia i 

wychowania 

uczniów 

 

 

4. 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

osobom 

przebywającym na 

terenie szkoły i 

internatu 

 

Liczba 

wykonanych 

inwestycji 

w stosunku do 

inwestycji 

planowanych 

 

 

2/2 

1. Przygotowanie i 

przeprowadzeni

e procedury 

przetargowej 

dotyczącej prac 

inwestycyjnych.  

 

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do 

realizacji w roku 2022 - nie dotyczy 

(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 

podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Podzadania budżetowe 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

 

1 ----------------------- -------------------------- ------------------ 

 

----------------------------------- 

 

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022 – nie dotyczy 
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

 

1 ----------------------- ------------------------ ------------- 
 

---------------------------------- 

 

     09.12.2021 r.      dr inż. Piotr Marciniak 

……………………                                                …………………………………………….. 
                 data                                                                                                     kierownika jednostki 
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