
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

w Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta1) 

za rok 2021 

 

dla działu/działów administracji rządowej:  

Środowisko2) 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozda-

nie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu3) 

Najważniejsze 

planowane zadania 

służące realizacji 

celu4) 

 

Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu 5) 
Nazwa 

Planowana war-

tość do osiągnię-

cia na koniec 

roku, którego 

dotyczy spra-

wozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego doty-

czy sprawoz-

danie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Skuteczne 

kształcenie w 

zakresie 

leśnictwa 

 

 

Odsetek 

uczniów, 

którzy zdali 

egzaminy 

zawodowe 

potwierdza-

jące kwali-

fikacje 

zawodowe 

(%) 

 

180/184 

*100  

= 97,83% 

 

129/135 

*100 

=95,55% 

 

1. Efektywne i 

jakościowe 

kształcenie w 

zakresie leśnic-

twa, zarówno z 

wiedzy teore-

tycznej, jak i 

praktycznej 

2. Podnoszenie 

kwalifikacji 

uczniów przy-

datnych do pra-

cy w leśnictwie 

 

1. Uczniowie 

przystępują-

cy do egza-

minu zawo-

dowego po-

twierdzają-

cego kwalifi-

kacje zawo-

dowe zostali 

przygotowa-

ni do egza-

minu przez 

wykfalifiko-

waną kadrę 

zawodową 

zarówno na 

zajęciach dy-

daktycznych 

jak i zaję-

ciach wy-

równaw-

czych.  

                                                 
1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego 

zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę 

jednostki. 
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy 

wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych. 
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, 

którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na 

rok, którego dotyczy sprawozdanie. 
5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy 

sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu. 



      Dodatkowo 

zostały prze-

prowadzone 

próbne eg-

zaminy.           

Systema-

tyczne pod-

noszenie 

efektów 

kształcenia 

2. Dostęp do 

specjali-

stycznych 

pomocy dy-

daktycznych 

3. Rezygnacja 

uczniów 

przewidzia-

nych w pla-

nie do zda-

wania egza-

minu zawo-

dowego 

 

 

 

 

2 

Zapewnienie 

prawidłowe-

go funkcjo-

nowania 

szkół leśnych 

 

Liczba 

kandydatów 

przyjętych 

do klas 

pierwszych 

(%) 

64/64*100                         

=100% 

89/89*100                         

=100% 

1. Zapewnienie 

kadry pedago-

gicznej na po-

trzeby kształce-

nia uczniów oraz 

obsługi i admi-

nistracji na po-

trzeby funkcjo-

nowania szkoły. 

2. Zapewnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania 

szkoły poprzez  

zapewnienie ba-

zy oraz zajęć 

dydaktycznych 

 

1. Zapewnienie 

prawidłowej 

efektywności 

wykorzysta-

nia kadry (w 

tym systemu 

zastępstw). 

2. Większa 

liczba 

uczniów 

spowodowa-

na dobrym 

naborem do 

klas pierw-

szych  

 

3 

Zapewnienie 

nauczycie-

lom szkół 

leśnych moż-

liwości pod-

noszenia 

poziomu 

wykształce-

nia oraz 

kwalifikacji 

zawodowych 

 

 

Liczba 

ukończo-

nych przez 

nauczycieli 

danej szkoły 

leśnej: kur-

sów, szko-

leń oraz 

studiów 

podyplo-

mowych (w 

szt.)  

 

9 10 

 

 

1. Umożliwianie 

nauczycielom 

zdobywania róż-

nych form 

kształcenia w 

celu podniesie-

nia jakości pro-

cesu kształcenia 

i wychowania 

uczniów 

 

 

1. Motywowa-

nie nauczy-

cieli do do-

kształcania 

się i dosko-

nalenia za-

wodowego 



CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w ukła-

dzie zadaniowym w roku 2021 – nie dotyczy 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozda-

nie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³) 

Planowane podza-

dania budżetowe 

służące realizacji 

celu4) 

Podjęte podza-

dania budżetowe 

służące realizacji 

celu 
Nazwa 

Planowana war-

tość do osiągnię-

cia na koniec 

roku, którego 

dotyczy spra-

wozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego doty-

czy sprawoz-

danie 

1 2 3 4 5 6 7 

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

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozda-

nie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³) 

Najważniejsze 

planowane zadania 

służące realizacji 

celu 4) 

Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu 5) 
Nazwa 

Planowana war-

tość do osiągnię-

cia na koniec 

roku, którego 

dotyczy spra-

wozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego doty-

czy sprawoz-

danie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Podnosze-

nie jakości 

oraz efek-

tywności 

kształcenia 

i wycho-

wania 

Odsetek 

absolwen-

tów szkół 

leśnych w 

danym 

roczniku w 

realizacji do 

wszystkich 

uczniów 

szkół le-

śnych roz-

poczynają-

cych naukę 

w danym 

roczniku 

85/94 

*100 

= 90,43 % 

85/94 

*100 

= 90,43 % 

 

1. Zapewnienie 

kadry pedago-

gicznej z odpo-

wiednimi kwali-

fikacjami na po-

trzeby kształce-

nia 

2. Zapewnienie 

właściwej bazy 

oraz ilości zajęć 

dydaktycznych 

3. Zapewnienie 

prawidłowego 

funkcjonowania 

szkoły 

 

 

1. Monitoro-

wanie osią-

gnięć 

uczniów  

2. Motywacja 

do nauki – 

nagradzanie 

i wyróżnia-

nie uczniów 

podczas 

uroczystości 

szkolnych 

3. Rezygnacja 

uczniów z 

nauki w 

trakcie roku 

szkolnego 

lub nieo-

trzymanie 

promocji do 

kolejnej 

klasy, nieu-

kończenie 

szkoły. 

 



CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021 

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych 

różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących 

realizacji celów) 

Cele oraz wysokość zaplanowanych wskaźników w planie działalności Technikum Leśnego 

w Tucholi im. Adama Loreta na rok 2021 nie zostały w całości osiągnięte: 

 Nie osiągnięto miernika dotyczącego zdania prze uczniów egzaminów potwierdzają-

cego kwalifikacje zawodowe, gdyż uczniowie przewidziani w planie do zdawania  

egzaminu zawodowego zrezygnowali do jego przystąpienia, a tym samy zmniejszyła 

się liczba uczniów którzy zdali egzamin zawodowy (różnica wynosi 2,28 %); 

 Pomimo panującej pandemii Covid-19 i braku przeprowadzenia promocji związanej  

z zachęceniem nauki w szkole leśnej osiągnięto miernik dotyczący zapewnienia pra-

widłowego funkcjonowania szkół leśnych i utworzono 3 oddziały klas pierwszych; 

 Pomimo panującej pandemii Covid-19 osiągnięto miernika dotyczący ukończenia 

przez nauczycieli kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych pond plan. Nauczy-

ciele skorzystali z wszystkich zaplanowanych form dokształcania i doskonalenia  

zawodowego (różnica wynosi +1 szt.); 

 Pomimo, że uczniowie rozpoczynający naukę w danym roczniku na przestrzeni 4 lat 

zrezygnowali z nauki lub nie otrzymali promocji do kolejnej klasy osiągnięto miernik 

dotyczący absolwentów szkół leśnych w danym roczniku (zgodnie z planem na 2021). 

 

Odchylenia wartości mierników uzyskanych do planowanych nie miały istotnego wpływu  

do realizacji celów przyjętych do realizacji na 2021 rok. 

 

 

          25.01.2022 r.      dr inż. Piotr Marciniak 

…………………………………                          ……….….………………………………….. 
                 data       podpis ministra/kierownika jednostki 
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