Załącznik nr 3
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Technikum Leśne w Warcinie
(nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej)
Realizacja najważniejszych celów w roku 2014
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel
Nazwa

1

1

2
Podnoszenie jakości
kształcenia

3
Odsetek
absolwentów
szkół leśnych w
danym roczniku w
relacji do
wszystkich
uczniów szkół
leśnych
rozpoczynających
naukę w danym
roczniku

Osiągnięta
Planowana
wartość na
wartość do
koniec
Wartość
osiągnięcia na
roku,
bazowa
koniec roku,
którego
miernika
którego dotyczy
dotyczy
sprawozdanie sprawozdan
ie
4
5
6

55,56
(35/63)

79,69 (51/64)

60,31
(38/63)

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji
celu

7
Rozbudowa
infrastruktury systemu
oświaty, zakup
nowoczesnego
sprzętu, rozwój
kompetencji kadry
pedagogicznej

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji
celu

8
1. Zakup sprzętu
komputerowego,
2. Zakup tablic
multimedialnych,
3. Szkolenia
specjalistyczne kadry
pedagogicznej,
mające na celu
niesienie pomocy
uczniom z
problemami,
4. Prowadzenie
odpowiednio dużej
ilości zajęć
dydaktycznych i
wychowawczych

Przyczyny
nieosiągnięcia
celu

9
Problemy
wychowawcze

Istotne ryzyka
mające wpływ na
nieosiągnięcie celu

10
1.Niewydolność
wychowawcza
rodziców,
2. Negatywny
wpływ środowiska
pozaszkolnego,
3. Problemy
emocjonalne
młodzieży,
oddziałujące na czas
poświęcany przez
nich na naukę

2

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

Szkolenie i
dokształcanie
członków Rady
Pedagogicznej

43

51

38

Udział
nauczycieli w
różnych formach
dokształcania

3

TAK/NIE TAK

Organizowanie
dodatkowych zajęć
dydaktycznych,
uczestnictwo uczniów
w konkursach,
uzupełnienie
wyposażenia pracowni
przedmiotowych

1.Zagwarantowanie
dostępu do mediów,

Rezygnacja
uczniów z
kształcenia w
2. Zapewnienie
placówce,
wykwalifikowanej
niewielkie
kadry pedagogicznej, osiągnięcia w
nauce
3. Organizowanie
zajęć z praktycznej
nauki zawodu w
sposób efektywny

Brak współpracy
rodziców
wychowanków z
nauczycielami,
problemy finansowe
rodziców

Planowanie kursów,
szkoleń, awansów
zawodowych

1.Współfinansowani
e studiów
podyplomowych,

Brak środków na
finansowanie
dokształcania kadry
pedagogicznej

2. Umożliwienie
ubiegania się o
kolejne stopnie
awansu
zawodowego,

TAK

3. Udział w różnego
rodzaju szkoleniach
Termomodernizacja
budynków

Wykonanie
zakresu prac
związanych z
termomodernizacj
ą

4

Przygotowanie
niezbędnej
dokumentacji,
przeprowadzenie
procedury
przetargowej
0-100%

100%

100%

1.Przygotowanie
projektu
technicznego,
2. Przeprowadzenie
procedury
przetargowej,
3.Nadzór nad
prowadzonymi
pracami,
4. Rozliczenie
otrzymanej dotacji
na realizację zadania

5

Zapobieganie
nadużyciom
gospodarczym i
finansowym

Udział
pracowników
administracji w
szkoleniach

TAK/NIE TAK

TAK

Zakresy obowiązków
poszczególnych
pracowników,
autoryzacja

1. Delegowanie
uprawnień,
2. Zakup publikacji i

Unowocześnienie
bazy naukowodydaktycznej

wszystkich operacji
finansowych,
monitorowanie
realizowanych zadań

Zwiększenie ilości
pomocy
naukowych

Zakup książek do
biblioteki szkolnej,
zakup pomocy
dydaktycznych, zakup 2. Zakup tablic
sprzętu RTV
multimedialnych,

6.

TAK/NIE TAK

Zapobieganie
wypadkom przy
pracy
7.

dostęp do mediów,

organizowanych
przez firmy
zewnętrzne

TAK

Aktualne
zaświadczenia o
przebytym
szkoleniu bhp
TAK/NIE TAK

TAK

3. Organizowanie
zastępstw za
nieobecnych
pracowników
1. Powiększenie
księgozbioru,

3. Zakup sprzętu
komputerowego
Instrukcje obsługi
1.Organizowanie
maszyn i urządzeń,
szkoleń
organizowanie
stanowiskowych dla
odpowiednich szkoleń pracowników,
z zakresu bhp
2.Zapoznawanie
pracowników z
instrukcjami obsługi
maszyn i urządzeń

.....................................
(data i podpis)

