
Jasło 17.04.2018 

 

Plan działalności 

Zespołu Szkól Miejskich nr 3 w Jaśle. 

na rok 2018 

 

dla działu/działów administracji rządowej: 

.........................................................................
1)

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018 

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez 

ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel  

Mierniki określające 

stopień realizacji celu
2)

 

Najważniejsze 

zadania służące 

realizacji celu
3)

 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym
4)

 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 6 

1 

Realizacja 

procesu 

dydaktyczno- 

wychowawczego 

w oparciu o 

nowoczesne 

metody i 

techniki 

nauczania oraz 

wykorzystanie 

wiedzy w 

praktyce. 

1.Liczba uczniów 

realizujących 

obowiązek szkolny 

i roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

 

 

3.Liczba dzieci   

osiągających gotowość  

do  rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej. 

 

4.Wyniki uczniów 

uzyskane z egzaminu po 

ostatniej klasie 

gimnazjum. 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

na poziomie 

średniej 

wojewódzkiej lub 

powyżej 

1. Kontrola realizacji 

obowiązku 

szkolnego i 

rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego. 

2. Organizacja procesu 

dydaktyczno- 

wychowawczego w 

sposób 

umożliwiający 

uczniom nabycie 

wiedzy i 

umiejętności na 

wysokim poziomie. 

3. Zapewnienie 

odpowiednich i 

stabilnych zasobów 

kadrowych. 

1. Procedura kontroli i 

egzekucji rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego i 

obowiązku 

szkolnego 

2. Statut szkoły 

3. Program rozwoju 

szkoły 

4. Program 

wychowawczo- 

profilaktyczny 

szkoły 

5. Ramowy rozkład 

dnia przedszkola 

6. Szczegółowy 

rozkład dnia 

przedszkola 

7. Arkusz 

organizacyjny 

                                                 
1) 

Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich 

działów administracji rządowej przez niego kierowanych. 
2)

 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. 
3)

 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 celu. 
4)

 Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać 

jego nazwę. 



2  
Dbałość o jakość 

kształcenia w 

placówce. 

1.Ilość 

przeprowadzonych 

obserwacji 

nauczycieli. 

2.Ilość dokonanych 

okresowych ocen 

 
3.Ilość pozytywnie 

zakończonych staży na 

kolejny stopień awansu 

zawodowego. 

 

4.Ilość szkoleń kadry 

pedagogicznej 

 

100% 

 

100% 
 

> 80% 

75% 

1. Monitoring 

jakości 

kształcenia. 

2. Poprawa jakości 

kształcenia w 

wybranych 

obszarach. 

3. Podniesienie 

kwalifikacji 

zawodowych 

nauczycieli. 

1.Plan nadzoru 

pedagogicznego 

2.Kryteria oceny 

pracy nauczyciela, 

wychowawcy, 

bibliotekarza, 

pedagoga 
3.Plan kontroli 

wewnętrznej 

4Wewnątrzszkolne 

Doskonalenie  

Nauczycieli 

3 

Zapewnienie 

odpowiedniej 

pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej 

Ilość uczniów objętych 

pomocą 

psychologiczno- 

pedagogiczną 

co najmniej 70%  

1Procedury wdrażania 

pracy psychologiczno-

pedagogicznej uczniów 

ze specyficznymi 

problemami 

edukacyjnymi 

2.Indywidualne 

programy edukacyjno- 

terapeutyczne 

4 

Zapewnienie 

bezpiecznych 

warunków pobytu 

w szkole. 

Ilość zarejestrowanych 

wypadków uczniów na 

terenie szkoły. 

 

Ilość zarejestrowanych 

wypadków 

pracowników na terenie 

szkoły 

nie więcej niż 20% 

 

nie więcej niż 10% 

1.Sprawowanie opieki 

nad uczniami i 

zapewnienie im 

higienicznych 

warunków nauki. 

1.Zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników. 

3.Regularne kontrole i 

przeglądy pod kątem 

BHP 

1. Regulamin 

pełnienia dyżurów 

przez nauczycieli 

2. Regulamin 

organizowania 

wycieczek 

szkolnych 

3. Instrukcja 

bezpieczeństwa 

pożarowego 

4. Regulamin pracy 

5 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

systemów 

informatycznych. 

Wskaźnik ograniczenia 

treści niepożądanych. 

 

Wskaźnik 

zabezpieczenia 

systemów 

informatycznych 

stosowanych w 

placówce. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

1. Zabezpieczenie 

przed dostępem do 

treści 

niepożądanych 

komputerów 

uczniowskich. 

2. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

systemów 

informatycznych, 

w tym ochrona 

danych 

osobowych. 

3. Zabezpieczenie 

sprzętu. 

1. Polityka 

bezpieczeństwa 

informatycznego 

2. Instrukcja 

zarządzania 

systemem 

informatycznym 

służącym do 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

 



 

 

 

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do 

realizacji w roku 2018  

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części 

budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania 

projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz 

podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Podzadania budżetowe 

służące realizacji celu
5)

 
Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2018 
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Najważniejsze zadania
 

służące realizacji celu 
4) 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1 

Zapewnienie ciągłości 

realizacji pracy i zadań 

szkoły. 

1. Struktura 

organizacyjna. 

2. Zapewnienie 

odpowiednich 

zasobów 

kadrowych. 

3. Ilość szkoleń 

kadry niepedagogicznej. 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

>80% 

1. Dostosowanie struktury 

organizacyjnej jednostki 

do jej aktualnych celów i 

zadań po reformie 

oświaty. 

2. Zapewnienie 

odpowiednich zasobów 

kadrowych dla 

zachowania ciągłości 

realizacji pracy szkoły, a 

w przypadku potrzeby 

zastępstw. 

3. Zapewnienie możliwości 

rozwoju kompetencji 

zawodowych 

pracowników. 

                                                 
6) 

Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w 

kolumnie 2. 



2 

Dbałość o racjonalne 

wydatkowanie środków 

publicznych oraz 

zachowanie pieczy nad 

majątkiem placówki.  

1.Wykonanie budżetu 

  

 

2.Wydatki zgodne z 

prawem zamówień 

publicznych  

 

3.Przeprowadzone 

inwentaryzacje 

 

 

 

 

Co najmniej 90% i nie 

więcej niż 100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

1.Wydatkowanie środków 

zgodnie z planem 

finansowym, rzeczowym i 

przyjętą polityką 

rachunkowości. 

2.Racjonalne oszczędne 

gospodarowanie 

składnikami majątku 

zgodnie z obowiązującą 

instrukcją gospodarki 

magazynowej instrukcją 

Inwentarzową 

3.Bieżąca kontrola 

dotycząca operacji 

finansowych i 

gospodarczych zgodnie z 

zasadami dyscypliny 

finansowej i Regulaminem 

kontroli wewnętrznej 

3 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

komunikacji kołowej 

i pieszej na terenie 

obiektu 

Organizacja ruchu 

drogowego na terenie 

obiektu 

100% 

1.Wyznaczenie strefy 

zamieszkania. 

2.Odpowiednie 

oznakowanie terenu obiektu 

3 Wyznaczenie miejsc 

parkingowych 

4 Współpraca z policją 

i strażą miejską. 

4 Zapewnienie 

odpowiednich 

warunków do nauki 

i pracy 

Usunięcie następstw 

wypadku losowego 

(zalanie przez deszcz  

II piętra) 

100% 
Przeprowadzenie remontu 

zalanego piętra 

5 Zapewnienie 

prawidłowego żywienia 

uczniów i pracowników 

Zapewnienie 

właściwej technologii 

sporządzania 

posiłków 

100% 

Wymiana przynajmniej 

jednego kotła warzelnego w 

kuchni. 

 

 

 

 

……………………                                                …………………………………………….. 
                 data                                                                                          podpis ministra/kierownika jednostki 
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