
Załącznik nr 1 

Plan działalności Przedszkola Nr 8  w Skierniewicach na rok 2012 

 

Cel / Zadanie Planowany miernik Podpis właściciela celu/zadania 

Cel 1/Kierownik gospodarczy/2012: 
Zapewnienie bazy dla przedszkola 

Liczba zajęć odwołanych z powodu braku bazy 

na poziomie 0.  

Zadanie 1.1/Kierownik gospodarczy/2012: 

Zapewnienie czystości 

Liczba skarg (wszystkich interesariuszy) 

dotyczących czystości na poziomie 0.  

Zadanie 1.2/Kierownik gospodarczy/2012: 

Realizacja przeglądów technicznych 

Realizacja 100% przeglądów technicznych 

wynikających z przepisów prawa.  

Zadanie 1.3/ Kierownik gospodarczy/2012: 

Konserwacja techniczna bazy 

przedszkolnej 

Realizacja 100% zadań zgodnie z dokumentacją 

techniczną lub uzasadnionymi zgłoszeniami 

użytkowników. 

 

Cel 2/Dyrektor/2012: Zapewnienie obsługi 
administracyjnej przedszkola 

 

Liczba naruszeń przepisów prawnych i regulacji 

wewnętrznych na poziomie 0.  

Zadanie 2.1/Dyrektor/2012: Obsługa Liczba naruszeń regulacji prawnych (KP, KN) na  



Cel / Zadanie Planowany miernik Podpis właściciela celu/zadania 

kadrowa pracowników poziomie 0. 

Zadanie 2.2Dyrektor/2011: Prowadzenie 

sekretariatu przedszkola 

Liczba naruszeń regulacji prawnych i regulacji 

wewnętrznych na poziomie 0. 

 

Zadanie 2.3/Dyrektor/2011: Obsługa 

finansowa placówki 

Liczba naruszeń regulacji prawnych, regulacji 

wewnętrznych i porozumień z podmiotami 

zewnętrznymi na poziomie 0. 

Realizacja 100% postępowań o udzielenie 

zamówień zgodnie z przepisami prawa i 

regulacjami wewnętrznymi. 

 

Cel 3/Wicedyrektor/2012: Realizacja 

podstawy programowej 

100% realizacji podstawy programowej.   

Cel 4/wicedyrektor/2012: Wspomaganie 

dydaktyki   

Zapewnienie opieki dla 100% przypadków 

uznanych za uzasadnione. 

 

Zadanie 4.1/wicedyrektor/2012: Opieka 

psychologa przedszkolnego 

 

Zapewnienie opieki psychologicznej dla 100% 

przypadków uznanych za uzasadnione. 

 

Zadanie 4.2/wicedyrektor/2012: Opieka 

logopedy przedszkolnego 

Zapewnienie opieki logopedycznej dla 100% 

przypadków uznanych za uzasadnione.  

 

Zadanie 4.3wicedyrektorl2012: Realizacja 

zajęć korekcyjno- kompensacyjnych 

Zapewnienie pomocy dla 100% przypadków 

uznanych za uzasadnione. 

 



Cel / Zadanie Planowany miernik Podpis właściciela celu/zadania 

Zadanie 4.4/wicedyrektor/2012: Realizacja 

zajęć w ramach prowadzenie kółka 

plastycznego 

Zapewnienie pomocy dla 100% przypadków 

uznanych za uzasadnione. 

 

Cel 5/Dyrektor/2012: Realizacja zajęć 

dodatkowych 

100% realizacja liczby zajęć zgodnie z umową.  

Zadanie 5.1/Dyrektor/2012: Realizacja 

zajęć dodatkowych z zakresu jęz. 

angielskiego 

100% realizacja liczby zajęć zgodnie z umową.  

Zadanie 5.2/Dyrektor/2012: Realizacja 

zajęć dodatkowych- rytmiki 

100% realizacja liczby zajęć zgodnie z umową.  

Cel 6/Dyrektor/2012: Zapewnienie 

bezpieczeństwa w placówce 

Liczba wypadków w placówce na poziomie nie 

większym niż średnia z ostatnich 3 lat. 

 

Zadanie 6.1/dyrektor/2012: Zapewnienie 

bezpieczeństwa w przedszkolu 

 

Liczba wypadków w przedszkolu na poziomie nie 

większym niż 0. 

 

Zadanie 6.2/Dyrektor/2012: Zapewnienie 

bezpieczeństwa poza terenem 

przedszkola (organizowanych przez 

przedszkole) 

 

Liczba wypadków w przedszkolu na poziomie nie 

większym niż średnia z ostatnich lat 

 



Cel / Zadanie Planowany miernik Podpis właściciela celu/zadania 

Zadanie 6.3/nauczyciele/2012: 

Zapewnienie prawidłowej realizacji 

procesu przekazywania i odbioru dzieci 

Liczba przypadków naruszenia procedury 

przekazywania i odbioru dzieci na poziomie 0. 

 

Zadanie 6.4/dyrektor/2012: Zapewnienie 

bezpiecznych warunków pracy dla 

pracowników przedszkola 

Liczba wypadków w przedszkolu na poziomie 0.  

Cel 7Intendent/2012: Organizacja 

żywienia w przedszkolu 

Liczba nieprawidłowości w zakresie standardów 

higienicznych na poziomie 0. 

100% dzieci ma możliwość korzystania z 

żywienia w przedszkolu. 

 

 

 

 

......................................                                        ......................................................... 
                Data                                                                             Podpis kierownika jednostki 


