Cele, mierniki i zadania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach na rok 2021
Lp

1
1.

2.

Cel

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
(należy wskazać co najmniej 1 miernik)
Nazwa

Wartość
bazowa
miernika

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy plan

3

4

5

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

Planowana
wartość
zadania/źródła
finansowania

Komórka
organizacyjna / Osoba
odpowiedzialna za
realizację celu /
zadania

6

7

8

Zapewnienie
Ozonatory
0
bezpieczeństwa
uczniów w czasie
pandemii
Kontrola
1 raz w
sposobu
tygodniu
dezynfekcji
pomieszczeń
oraz
wykorzystywany
ch środków
dezynfekcyjnych

2

Pozyskanie środków na
zakup ozonatorów

1000,00

kierownik
gospodarczy

2 razy w
tygodniu

Przygotowanie terminarza
kontroli
Przekazanie terminarza
firmie sprzątającej
Systematyczna kontrola
pomieszczeń

0,00

kierownik
gospodarczy

Kontynuacja działań Procentowe
43%
w zakresie
wyniki diagnoz
podniesienia poziomu
umiejętności
matematyczno przyrodniczych
Ilość uczniów
44
biorących udział
w konkursach

50%

0,00

Dyrektor,
wicedyrektor

0,00

Zespół matematyczno
- przyrodniczy

Stałe monitorowanie
poziomu umiejętności
uczniów z zakresu
matematyki.
100

Zachęcenie większej ilości
uczniów do udziału w
konkursach o tematyce

matematycznych
3.

4.

Podniesienie poziomu
świadomości uczniów
i rodziców w zakresie
zdrowego odżywiania
się

matematyczno przyrodniczej

Organizacja
spotkań z OP w
temacie kuchni
szkolnej

1 raz

2 razy

Negocjacje z Organem
0,00
Prowadzącym w temacie
organizacji kuchni szkolnej.

Dyrektor

Liczba dzieci
dożywianych w
szkole z
funduszy
MOPSu

śr. 8 dzieci

śr. 10 dzieci

Współpraca z MOPS w
0,00
zakresie diagnozy rodzin pod
kątem ubóstwa

Pedagodzy szkolni

Organizacja
spotkań z
rodzicami o
tematyce
zdrowego
żywienia

1 spotkanie 3 spotkania

Prowadzenie działań
0,00
edukacyjnych wśród
rodziców w zakresie
zdrowego trybu życia dzieci.

Wicedyrektor,
wychowawcy klas

Niski
poziom
estetyki

Wysoki
poziom
estetyki

Przeprowadzenie remontu
pomieszczeń: wymiana
podłogi panelowej,
malowanie ścian

1200,00

Kierownik
gospodarczy

Zakup książek
do biblioteki

0

30

Porównanie cen książek
planowanych do zakupienia
w różnych księgarniach
Wybór najlepszej oferty
cenowej, zakup

700,00

Nauczyciel biblioteki

Organizacja

1 akcja

4 akcje

Organizacja konkursów na

0,00

Nauczyciel biblioteki

Podniesienie poziomu Podniesienie
czytelnictwa
wśród estetyki
uczniów szkoły
pomieszczeń
bibliotecznych

konkursów i
akcji
czytelniczych w
szkole
5.

Bezpieczeństwo
danych osobowych

Aktualizacja
dokumentacji
związanej
RODO

0

1

Weryfikacja
istniejących 0,00
dokumentów pod kątem
zmian w przepisach prawa

Dyrektor, Inspektor
Ochrony Danych

0

1

Kontrola zawartości teczek
akt osobowych pod kątem
dokumentacji z zakresu
RODO

Sekretarz szkoły

Termomoderniza 0
cja obiektu sali
gimnastycznej docieplenie ścian
zewnętrznych,
wymiana 6 okien

1

Przygotowanie dokumentacji 253216,00
budowlanej
Przeprowadzenie przetargu i
wyłonienie firmy
Wykonanie zadania

Prawidłowość
dokumentacji
pracowników w
zakresie RODO
6.

Modernizacja
obiektów szkolnych

Kowary, 27.01.2021 r.

najlepszego czytelnika, na
najciekawsze zakończenie
książki
Organizacja akcji
propagujących czytanie

z

0,00

Dyrektor, Kierownik
gospodarczy

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Krysiak

