
 

 
 
 

Powiat Opolski 
 

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  
 

realizuje  
 

projekt pn. „Nowe kompetencje zawodowe uczniów Publicznego 
Technikum Leśnego w Tułowicach szansą na lepsze jutro”  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budżetu państwa  

 
 
Tytuł Projektu  
 

„Nowe kompetencje zawodowe uczniów 
Publicznego Technikum Leśnego w Tułowicach 
szansą na lepsze jutro”  
 

Nr Projektu 
 

II/POKL/9.2/01/08 

Nr Umowy  POKL.09.02.00-16-016/08-00 
 

Wartość Projektu  59 839,00zł  
w tym środki z : 
                           UE – 52 209,53zł 
             budżet JST –   7 629,47zł 
 

Okres realizacji  01.01.2009r.  –  31.08.2009r.  
 

Cele Projektu  Głównym celem Projektu jest modernizacja oferty kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół w Tułowicach i  dostosowanie 
jej do potrzeb lokalnego i regionalnego  rynku pracy (przez 
wprowadzenie nowej innowacyjnej formy kształcenia).   
 

Realizacja Projektu   Realizacja Projektu odbywa się poprzez organizację 
specjalistycznego szkolenia, które umożliwi Beneficjentom 
Ostatecznym uzyskanie certyfikatu w zawodzie „Arborysty-
Treeworkera” tj. specjalisty od pielęgnacji: drzew 



pomnikowych, zabytkowych alej oraz zadrzewień 
przydrożnych i drzew ciągów komunikacyjnych terenów 
zurbanizowanych. Szkolenie odbywać się będzie w trzech 
cyklach, w grupach 10 osobowych. Na jeden cykl składają się 
zajęcia teoretyczne, egzamin z zajęć teoretycznych, zajęcia 
praktyczne oraz egzamin z zajęć praktycznych. Ponadto 
zajęcia praktyczne zostaną wzbogacone o możliwość 
poznania unikatowych walorów przyrodniczych innych 
regionów Polski w trakcie wycieczek zawodowych do 
Wojsławic, Kórnika i Rogalina.  
Działania  w ramach realizacji projektu będą uzupełnione o 
wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne tj. 
pilarki spalinowe, profesjonalne ubrania, sprzęt ochronny- 
kaski, sprzęt specjalistyczny do asekuracji służący do 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych- karabinki, liny, 
bloczki, ekspresy, uprząż, pas roboczy, proca do przerzucania 
lin.  

Jednostki realizujące 
Projekt: 
 

1. Zespół Szkół w Tułowicach  
Koordynator Projektu – Jerzy Wójtowicz   
kontakt: ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice  
Tel. 077 46 00 153 
 

Szerszych informacji 
nt. projektu  w 
Starostwie 
Powiatowym w 
Opolu udziela: 

Anna Mikołaszewska  
Podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu  
tel. 077 44 14 066 
e-mail: mkazin@powiatopolski.pl 

  
  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 
	 

