Plan działalności
Technikum Leśne w Warcinie
(nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra Środowiska)
na rok 20141)

Mierniki określające stopień realizacji celu*

Lp.

Nazwa celu

nazwa miernika

wartość bazowa
miernika

1

2

3

4

5a

5b

Cele jednostki do realizacji w latach
2013-2015****

planowana wartość do osiągnięcia na
koniec roku…
… planowanego
… którego
zakończenia
dotyczy plan
realizcji zadania

Podnoszenie jakości
kształcenia

Odsetek absolwentów
szkół leśnych w danym
roczniku w relacji do
wszystkich uczniów szkół
leśnych rozpoczynających
naukę w danym roczniku

55,56 (35/63)

79,69 (51/64)

83,33 (40/48)

Zwiększenie rekrutacji

liczba uczniów
rozpoczynajcych naukę w
klasie pierwszej

75 w roku 2012

82

82

2

3

4

5a

Cel główny jednostki
na rok 2013

1

Zapewnienie
Liczba absolwentów szkół
możliwości kztałcenia
leśnych w danym roku
w zakresie leśnictwa na
poziomie
ponadgimnazjalnym i
zawodowym

43 w roku 2012

5b

51,00

x
x

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
**

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym ***

6

7

rozbudowa infrastruktury systemu ośwaty
zakup nowoczesnego sprzętu
rozwój kompetencji kadry pedagogicznej

prowadzenie szkolnej strony internetowej
promowanie szkoły na targach edukacyjnych
rozprowadzanie materiałów informacyjnych
1.
2.
3.
6

7

organizacja dodatkowych zajęc dydaktycznych
uczestnictwo uczniów w konkursach
uzupełnienie wyposażenia pracowni
przedmiotowych
1.
2.
3.

Cele szczegółowe do realizacji w roku 2013
1

2

3

4

5a

5b

6

7

1

Szkolenie i
dokształcanie członków
Rady pedagogicznej

Udział nauczycieli w
różnych formach
dokształcania

TAK/NIE

TAK

x

Roczny Plan
Rozwoju Szkoły

2

Zapobieganie
nadużyciom
gospodarczym i
finansowym

Udział pracowników
administracji w szkoleniach
organizowanych przez
firmy zewnętrzne

TAK/NIE

TAK

x

Studia podyplomowe, kursy dokształceniowe,
konferencje przedmiotowo-metodyczne,
ubieganie się o kolejne stopnie awansu
zawodowego
Zakresy obowiązków pozczególnych
pracowników, autoryzacja wszystkich operacji
finansowych, monitorowanie realizowanych
zadań

Unowocześnienie bazy Zwiększenie ilości pomocy
naukowo - dydaktycznej
naukowych

TAK/NIE

TAK

x

Zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup
pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu RTV

x

Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
organizowanie odpowiednich szkoleń z zakresu
bhp
Przygotowanie niezbędnej dokumentcji,
przeprowadzenie procedury przetargowej

3

4

Zapobieganie
wypadkom przy pracy

Aktualne zaświadczenia o
przebytym szkoleniu bhp

TAK/NIE

TAK

5

Termomodernizacja
budynków

Wykonanie zakresu prac
związanych z
termomodernizacją

0-100%

100%

Warcino, dnia 10 września 2013r.
(data)

………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)

1) należy wskazać przynajmniej jeden cel 3 letni, jeden cel główny jednostki i nie więcej niż pięć celów szczegółowych przyjętych przez kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości
* Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
** W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji
tego Jeżeli
celu. potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.
***
**** w przypadku celów obejmujących inny przedział czasowy niż wskazany, należy wyrażnie zaznaczyć których lat dotyczą

