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Informacje o szkole:
Zespół Szkół Leśnych w Tucholi jest placówką kształcąca w zawodzie technika leśnika w
dwóch typach szkół: Technikum Leśnym im. Adama Loreta oraz Szkole Policealnej nr 2.
Szkoła prowadzona jest przez Ministra Środowiska i obecnie jest jedną z największych szkół
leśnych w Polce. Mieści się w Tucholi, w samym sercu Borów Tucholskich i znana jest
zarówno w kraju, jak i za granicą. Istnieje od 45 lat, ma bogate tradycje i wykształciła już
wiele pokoleń leśników. Szkoła dysponuje rozległą bazą lokalową i bogatym wyposażeniem
dydaktycznym. Główny budynek szkoły, internat, stołówka oraz biblioteka stanowią
zamknięty kompleks i zapewniają wysoki standard oraz komfortowe warunki uczenia się i
pobytu uczniów i słuchaczy. Placówka oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych i kół od
przedmiotowych, poprzez artystyczne i sportowe, wśród których największą tradycję mają
zespół sygnalistów, koło sokolników, szkolna preparatornia oraz orkiestra dęta będąca
jednocześnie Reprezentacyjną Orkiestrą Lasów Państwowych. Od wielu lat szkoła utrzymuje
kontakty z innymi szkołami leśnymi z wielu państw europejskich: Finlandii, Słowenii, Szwecji
czy też Czech. Ożywiona współpraca w ramach dwóch sieci partnerskich „Mulfor” oraz
„Europea International” owocuje wymianą młodzieży, zdobywaniem doświadczeń,
rozwijaniem umiejętności językowych i nawiązywaniem nowych przyjaźni.
Wypowiedź dyrektora:
„Uczestnictwo w projekcie „Szkoła Sukcesu” daje uczniom ,
nauczycielom oraz szkole wiele ciekawych możliwości. Przyczynia się
do nabycia nowych umiejętności, doskonalenia warsztatu pracy, a
także podniesienia efektywności kształcenia. Uczestnictwo w projekcie
wymaga od uczniów woli działania, poszukiwania źródeł wiedzy i
umiejętności. Cieszę się, że uczniowie z własnego wyboru chcą
doskonalić znajomość języków obcych, umiejętności komputerowe
oraz podstawy współczesnej przedsiębiorczości. Świadczy to o
dojrzałym podejściu do kształtowania drogi samodzielnego rozwoju w
dorosłym życiu. Natomiast nauczyciele prowadzący zajęcia , dzięki
projektowi, mają możliwość i mądrego i efektywnego wspierania
uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań oraz poszerzaniu horyzontów
wiedzy. Mam nadzieję, że w przyszłości pomoże to uczniom w odnalezieniu się na rynku
pracy”.

