
Załącznik nr 2 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Technikum Leśnego w Miliczu.
1)

 

za rok 20201  

dla działu/działów administracji rządowej: 

.........................................................................
2)

 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu
3)

 

Najważniejsze 

planowane zadania 

służące realizacji 

celu
4)

 

 

Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu 
5)

 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdani

e 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Podnoszeni
e jakości 
oraz 
efektywnoś
ci 
kształcenia i 
wychowania 
zawodoweg
o 

Liczba 
nauczycieli 
szkoły/liczba 
uczniów w 
danym roku 
szkolnym 
(liczba w 
ułamku) 

 
 
 
 

52/249 

 
 
 
 

49/240 

1.Zatrudnienie 
wykwalifikowanej 
kadry 
2.Zapewnienie 
warunków do 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych 
3. Zapewnienie 
naboru uczniów 
poprzez promocję 
szkoły 
4. Zapewnienie 
bezpieczeństwa na 
terenie placówki 

1.Zatrudnienie 
wykwalifikowanej 
kadry 
2.Zapewnienie 
warunków do 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych 
3. Zapewnienie 
naboru uczniów 
poprzez promocję 
szkoły 
4. Zapewnienie 
bezpieczeństwa na 
terenie placówki 

Liczba 
uczniów, 
którzy 
otrzymali 
świadectwo 
ukończenia 

59 59 1.Zajęcia 
wyrównawcze i 
rozwijające 
uzdolnienia 
2.Wspólpraca z LP, 
praktyki zagraniczne 

1.Zajęcia 
wyrównawcze i 
rozwijające 
uzdolnienia 
2.Wspólpraca z LP, 
praktyki zagraniczne 

                                                 
 

1)
 Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego 

zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę 

jednostki. 
2)

 Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy 

wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych. 
3)

 Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, 

którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
4)

 Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na 

rok, którego dotyczy sprawozdanie. 
5)

 W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy 

sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu. 



szkoły 3.Próbne egzaminy 
wewnętrzne, 
szkolenia rodziców i 
uczniów w sprawie 
procedur 
przeprowadzania 
egzaminów 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 

3.Próbne egzaminy 
wewnętrzne, 
szkolenia rodziców i 
uczniów w sprawie 
procedur 
przeprowadzania 
egzaminów 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 

Zdających 
egzamin 
zawodowy w 
danym roku 

59 58 1.Systematyczne 
podnoszenie poziomu 
nauczania 
2.Zajęcia 
wyrównawcze dla 
uczniów w tym PPP 
3.Zajęcia dodatkowe z 
przedmiotów 
zawodowych 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 

1.Systematyczne 
podnoszenie poziomu 
nauczania 
2.Zajęcia 
wyrównawcze dla 
uczniów w tym PPP 
3.Zajęcia dodatkowe 
z przedmiotów 
zawodowych 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 

Liczba 
uczniów 
zdających 
egzamin 
maturalny 

 
59 

 
59 

1.Systematyczne 
podnoszenie poziomu 
nauczania 
2.Zajęcia 
wyrównawcze dla 
uczniów w tym PPP 
3.Zajęcia dodatkowe z 
przedmiotów 
maturalnych 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 
5.Analiza wskaźników 
EWD 

1.Systematyczne 
podnoszenie poziomu 
nauczania 
2.Zajęcia 
wyrównawcze dla 
uczniów w tym PPP 
3.Zajęcia dodatkowe 
z przedmiotów 
maturalnych 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 
5.Analiza wskaźników 
EWD 

Odsetek 
nauczycieli 
szkoły 
zdobywającyc
h stopień 
awansu 
zawodowego 
nauczyciela 
mianowanego 
i 
dyplomowane
go 

3,85 1,82 1.Dobra organizacja 
WDN 
2.Wszechstronne 
motywowanie 
nauczycieli do 
kolejnych awansów 
zawodowych 
3. Zorganizowanie 
systemu wymiany 
doświadczeń 
pomiędzy 
nauczycielami 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 

1.Dobra organizacja 
WDN 
2.Wszechstronne 
motywowanie 
nauczycieli do 
kolejnych awansów 
zawodowych 
3. Zorganizowanie 
systemu wymiany 
doświadczeń 
pomiędzy 
nauczycielami 
4.Poprawa 
efektywności działań 
zespołów 
przedmiotowych 

Liczba 
zakupionych 
pomocy 
dydaktycznyc
h i 
wykonanych 
remontów/ 
zakupów 

25 22 1.Zakup projektorów, 
drukarek, tablic i 
głośników 
2.Przeprowadzenie 
remontów, remont 
części dachu szkoły 
3.Uzupełnienie 
wyposażenia 

1.Zakup wyposażenia 
do gabinetu fizyki i 
chemii 
2.Wykonano kolejne 
etapy remontu dachu 
budynku szkoły. 
3.Bieżąca 
konserwacja 



inwestycyjnyc
h 

pomieszczeń 
klasowych 

 
CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie 

zadaniowym w roku 2021 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie 

należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Planowane 

podzadania 

budżetowe służące 

realizacji celu
4) 

Podjęte 

podzadania 

budżetowe 

służące realizacji 

celu 

Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu³
)
 

Najważniejsze 

planowane zadania 

służące realizacji 

celu 
4) 

Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu 
5)

 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozda

nie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Zapewnienie 
prawidłowego 
funkcjonowani
a szkól leśnych 

Liczba 
nauczycieli, 
pracowników 
administracji i 
obsługi 
przypadających  
na ucznia w 
danym roku 
szkolnym 

   
 
 

100% 

 
 
 

79/240 

Zapewnienie 
prawidłowego 
działania szkoły. 

Zapewnienie 
prawidłowego 
działania szkoły. 

2 Środowisko i 
edukacja. 
Rozwijanie 
kompetencji 
ekologicznej 

Odsetek 
nauczycieli szkół 
leśnych 
korzystających z 
różnych form 
doskonalenia 
zawodowego 

 
 
 

100% 

 
 

 
95% 

Motywowanie 
nauczycieli do : 
1. zdobywania 
kolejnych stopni 
awansu zawodowego, 
2.udziału w 
szkoleniach i kursach, 
3. podnoszenia 
kwalifikacji poprzez 
studia podyplomowe; 
zapewnienie systemu 
wymiany doświadczeń 
pomiędzy 
nauczycielami 

Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 
poprzez studia 
podyplomowe, 
zdobywanie 
kolejnych  stopni 
awansu 
zawodowego oraz 
udział kadry 
pedagogicznej w 
kursach i 
szkoleniach 



…       

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021 

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w 

planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów) 

Przyczyny nie osiągnięcia planowanych wartości miernika : 

1. zamknięcie szkól i przejście na naukę zdalną w związku z pandemią, 

2. uzyskanie przez uczniów i absolwentów oceny negatywnej z egzaminu zawodowego 

3.rotacja uczniów 

4.nieprzystąpienie wszystkich uczniów do egzaminu mimo złożonej deklaracji 

5. utrudniony dostęp do odpowiednich ofert kursów i szkoleń 

6.ograniczone środki finansowe , ciągłe podwyżki cen 

 

 

       24.01.2022 r.                                                  ……….….………………………………….. 
                 data       podpis kierownika jednostki 
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