
Dzień Otwarty 

w Zespole Szkół Leśnych w Lesku 

 

                              Z przyjemnością zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia w godzinach od 9:00 do 

13:00 organizujemy Otwarty Dzień, na który zapraszamy młodzież z klas  III gimnazjów oraz   

młodzież z klas VIII szkół podstawowych. 

                           Zapraszając na to nasze przedsięwzięcie, jestem przekonana o tym, że wizyta 

młodzieży kończącej gimnazja i podstawówki w Szkołach naszego Zespołu Szkół, przyczyni się do 

pogłębienia świadomości zawodowej już niebawem absolwentów wchodzących w okres wyboru 

kierunku kształcenia na poziomie średnim. Dodam, że przed nowocześnie pojmowanym leśnictwem 

stoi dobra przyszłość podbudowana społeczną potrzebą ochrony środowiska naturalnego człowieka i 

podporządkowaną temu celowi nowoczesną ideą zrównoważonego rozwoju. 

                          Jednocześnie pozwalam sobie przypomnieć, że Zespól Szkół Leśnych tworzą: 

1. Technikum Leśne w Lesku( pięcioletnie )  kształci w zawodzie technik leśnik  

(symbol cyfrowy 314301), z dwoma kwalifikacjami: K1 - Ochrona i 

zagospodarowanie zasobów leśnych i K2 - Użytkowanie zasobów leśnych. 

Przygotowuje do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

2. Technikum Leśne w Lesku ( czteroletnie ) kształci w zawodzie technik leśnik  

(symbol cyfrowy 314301), z dwoma kwalifikacjami: R.13. - Ochrona i 

zagospodarowanie zasobów leśnych i R.14. - Użytkowanie zasobów leśnych. 

Przygotowuje do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Lesku kształci w zawodzie operator maszyn leśnych  

(symbol cyfrowy 834105), z jedną kwalifikacją R1 Obsługa maszyn stosowanych do 

prac leśnych. Przygotowuje do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie.  

Podczas dnia otwartego będzie można: 

              Wysłuchać wybranych, krótkich informacji na poniższe tematy; 

1. Informatyka w Lasach Państwowych 

2. Historia leśnictwa i średniego szkolnictwa leśnego w Polsce. 

3. Współczesne problemy ochrony lasów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 

zdarzeń związanych z   Puszczą Białowieską.  

               Zwiedzić posesję i budynki szkolne, w tym: 

1. Zapoznać się z bazą dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą Zespołu Szkół Leśnych 

w Lesku, oglądając: 

 sprzęt multimedialny,  

 pomoce dydaktyczne,  

 pracownię komputerową dla przedmiotu podstawy informatyki, 

 pracownię  komputerową dla przedmiotu System Informatyczny Lasów      

Państwowych, 

 pracownię praktycznej nauki zawodu. 
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 bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i jej zasobem historycznym, 

 strzelnicę sportową, 

 oraz posłuchać koncertu sygnalistów myśliwskich 

2. Zwiedzić klasopracownie w trakcie prowadzenia zajęć. 

3. Zwiedzić wystawę Szkoła w 100-lecie niepodległości. 

4. Poznać nauczycieli i uczniów naszej szkoły oraz ich osiągnięcia. 

5. Zapoznać się z ofertą bezpłatnych kursów; 

 na prawo jazdy 

 obsługi wykaszarek spalinowych, 

 pilarza ( obsługa pilarki spalinowej ), 

 obsługi hydraulicznego żurawia. 

6. Zapoznać się z działalnością Samorządu Uczniowskiego. 

7. Zwiedzić pomieszczenia Internatu 

8.  Uzyskać informacje dotyczące rekrutacji. 

 
 

                                 W przekonaniu o słuszności i konieczności  pracy nad dobrym 

kształtowaniem podstaw do racjonalnych wyborów zawodowych dokonywanych  przez 

Młodzież. 

 

                                                                                        Dyrektor ZSL w Lesku 

 

 

                                                                                          mgr Jadwiga Szylak  
 


