Plan działalności
Technikum Leśne w Warcinie
(nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra Środowiska)
na rok 20151)

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

91,07 (51/56)

59,18 (29/49)

59,18 (29/49)

Zwiększenie rekrutacji

liczba uczniów
rozpoczynajcych naukę w
klasie pierwszej

75 w roku 2012

82

82

2

3

4

5a

Cel główny jednostki
na rok 2015

1

Kształcenie młodzieży Liczba absolwentów szkół
w dziedzinach objętych
leśnych w danym roku
SPN

38 w roku 2014

5b

40,00

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

podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej
organizowanie zastępstw za nieobecnych
nauczycieli w sposób efektywny
uzupełnienie wyposażenia pracowni
przedmiotowych
1.
2.
3.

Cele szczegółowe do realizacji w roku 2015
1

2

3

4

5a

5b

6

1

Zapewnienie
bezpieczeństwa osób
przebywających na
terenie szkoły
Zapewnienie
odpowiedniej bazy
dydaktycznej i socjalnej
do procesu kształcenia

Liczba wykonanych
remontów w stosunku do
remontów planowanych

10/10 (2013)

7/7 (2015)

x

Odsetek wykonanych
remontów i inwestycji

(2013) 100,00
(11/11)

100,00 (7/7)

x

Bieżące monitorowanie stanu technicznego
budynków szkoły i terenu wokół nich,
niedopuszczanie do zastawiania dróg
dojazdowych do szkoły
Remonty sal lekcyjnych, odnowienie powłok
malarskich w pomieszczeniach szkoły renowacja
parkietów w klasach i holach szkoły,

TAK/NIE

TAK

x

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

Istnieje zagrożenie utraty
mnienia

TAK/NIE

NIE

x

korzystanie przez uczniów
z proponowanej przez
szkołę formy pomocy

TAK/NIE

TAK

x

Zapewnienie dozoru w godzinach nocnych,
monitoring wizyjny w internacie, alarmy przeciw
włamaniowe
zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej,
psychologicznej i socjalnej

2

3

4

5

Unowocześnienie bazy Zwiększenie ilości pomocy
naukowo - dydaktycznej
naukowych
Zapewnienie
odpowiedniej ochrony
mienia
Opiekuńcze zadania
szkoły

Warcino, dnia 25 września 2014r.
(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

7

