
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi  

Marzec- lipiec 2011 

 

Cel / Zadanie Miernik 

planowany  

Miernik 
osiągnięty 

Uwagi 

Cel 1/Kierownik Gospodarczy/2011: 
Zapewnienie bazy dla szkoły 

Liczba zajęć 

odwołanych z 

powodu braku bazy 

na poziomie 0. 

0 
 

Zadanie 1.1/Kierownik Gospodarczy/2011: 

Zapewnienie czystości 

Liczba skarg 

(wszystkich 

interesariuszy) 

dotyczących 

czystości na poziomie 

0. 

0  

Zadanie 1.2/Kierownik Gospodarczy/2011: 

Realizacja przeglądów technicznych 

Realizacja 100% 

przeglądów 

technicznych 

wynikających z 

przepisów prawa. 

100%  

Zadanie 1.3/ Kierownik Gospodarczy /2011: 

Konserwacja techniczna bazy szkolnej 

Realizacja 100% 

zadań zgodnie z 

dokumentacją 

70% W okresie wakacji zaplanowano 
malowanie pomieszczenia 



techniczną lub 

uzasadnionymi 

zgłoszeniami 

użytkowników. 

kuchennego, malowanie pracowni 
przyrodniczej, dostosowanie 
pomieszczenia do Integracji 
Polisensorycznej  

Zadanie 1.4/ Kierownik Gospodarczy /2011: 

Wynajem pomieszczeń dla TPD 

Prawidłowe 

wyliczanie stawek 

czynszu ( zgodne z 

zarządzeniami 

Prezydenta miasta 

Łodzi) 

Aktualizowanie 

kosztów zgodnie z 

rozliczeniami 

palcówki 

 

 

 
Stawki  i koszty 
wyliczane 
prawidłowo – 
aneks nr 11 do 
umowy 

 

Cel 2/Dyrektor/2011: Zapewnienie obsługi 

administracyjnej szkoły  

Liczba naruszeń 

przepisów prawnych i 

regulacji 

wewnętrznych na 

poziomie 0. 

 

0 

 

Zadanie 2.1 Kierownik gospodarczy/2011: 

Obsługa kadrowa pracowników 

Liczba naruszeń 

regulacji prawnych 

(KP, KN) na poziomie 

0. 

 

0 

 

Zadanie 2.2/Samodzielny referent/2011: 

Prowadzenie sekretariatu szkoły 

Liczba naruszeń 

regulacji prawnych i 

  



regulacji 

wewnętrznych na 

poziomie 0. 

0 

Zadanie 2.3/ Główny księgowy /2011: Obsługa 

finansowa – kadry 

Liczba naruszeń 

regulacji prawnych, 

regulacji 

wewnętrznych i 

porozumień z 

podmiotami 

zewnętrznymi na 

poziomie 0. 

 

0 

 

Zadanie 2.4/Główny księgowy/2011: Obsługa 

finansowo-księgowa 

Liczba naruszeń 

regulacji prawnych, 

regulacji 

wewnętrznych i 

porozumień z 

podmiotami 

zewnętrznymi na 

poziomie 0. 

 

 

0 

 

Cel 3/Dyrektor/2011: Realizacja podstawy 

programowej 

100% realizacji 

podstawy 

programowej.  

 

 

100% 

 

Zadanie 3.1/Wicedyrektor/2011: Realizacja 

podstawy programowej w SP  

 

100% realizacji 

podstawy 

programowej.  

 

100% 

 



Zadanie 3.2/ Wicedyrektor /2011: Realizacja 

podstawy programowej w G 

100% realizacji 

podstawy 

programowej. 

100%  

Zadanie 3.3/Przewodnicząca zespołu  WWR  

/2011: Realizacja podstawy programowej w 

oddziałach przedszkolnych  

100% realizacji 

podstawy 

programowej.  

Udział 

przedszkolaków w co 

najmniej 3 imprezach 

ogólnoszkolnych 

 

100% 

przedszkolaki 
uczestniczyli w 2 
imprezach 
ogólnoszkolnych 

 

Zadanie 3.4/ Przewodniczący zespołu WWR 

/2011: Realizacja terapii w WWR 

Liczba naruszeń na 

poziomie 0 

0  

Zadanie 3.5/ Przewodniczący zespołu zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych/2011: 

Realizacja rewalidacji w filii szkoły 

100% realizacji 

programów 

indywidualnych 

 

100% 

 

Zadanie 3.6/ Wicedyrektor /2011: Realizacja 

podstawy programowej w nauczaniu 

indywidualnym 

100% realizacji 

programów 

indywidualnych 

 

100% 

 

Cel 4/Dyrektor/2011: Wspomaganie dydaktyki   Zapewnienie opieki 

dla 100% przypadków 

uznanych za 

uzasadnione. 

 

100% 

 

Zadanie 4.1/Pedagog/2011: Opieka pedagoga Diagnoza 100% 

uczniów 

  



szkolnego 

 

wymagających 

pomocy 

pedagogicznej 

(zgłoszonych przez 

wychowawców klas, 

rodziców, inne 

instytucje 

wspomagające prace 

szkoły) . 

Zapewnienie opieki 

materialnej i 

pedagogicznej dla 

100% przypadków 

uznanych za 

uzasadnione. 

100% 

 

 

 

 

100% 

Zadanie 4.2/Psycholog/2011: Opieka 

psychologa szkolnego 

 

Diagnoza 100% 

uczniów 

wymagających 

pomocy 

psychologicznej 

(zgłoszonych przez 

wychowawców klas, 

rodziców i inne 

instytucje 

wspomagające prace 

szkoły) . 

Zapewnienie opieki 

psychologicznej dla 

100% przypadków 

 

 

100% 

 

 

100% 

 



uznanych za 

uzasadnione. 

Zadanie 4.3/Zespół kierujący uczniów na zajęcia 

rewalidacji indywidualnej /2011: Rewalidacja 

indywidualna 

Zapewnienie opieki 

terapeutycznej dla 

100% przypadków 

uznanych za 

uzasadnione.  

 

100% 

 

Zadanie 4.4/ Nauczyciel bibliotekarz /2011: 

Prowadzenie biblioteki 

Organizacja co 

najmniej 10  lekcji 

bibliotecznych. 

Organizacja  

konkursu 

czytelniczego 

 

9 lekcji 
bibliotecznych 
( rok szkolony 
2010/2011) 

Konkurs czytelniczy zaplanowano w 
roku szkolnym 2011/2012 
 
 
 
 
 
 

 

Zadanie 4.5/Wychowawca świetlicy 

szkolnej/2011: Prowadzenie świetlicy 

 

100% dzieci 

zgłoszonych objętych 

jest opieką 

świetlicową 

 

100% 

 

Zadanie 4.6/Samodzielny referent/2011: 

Zapewnienie transportu 

 

 

Zapewnienie 

transportu uczniów 

dla 100% przypadków 

uznanych za 

uzasadnione. 

 

100% 

 



Cel 5/wicedyrektor/2011: Realizacja zajęć 

pozalekcyjnych 

Liczba uczestników 
konkursów na 
poziomie co najmniej 
10 

10  

Zadanie 5.1Dyrektor/2011: Realizacja zajęć z 

art. 42 KN 

80% uczniów szkoły 

uczestniczy w 

zajęciach 

realizowanych w 

ramach art. 42 KN 

80% uczniów 

uczestniczyło w 

zajęciach 

 

Zadanie 5.2/ Dyrektor/2011: Realizacja zajęć z 

godzin dyrektorskich 

80% uczniów klas , 

gdzie organizowane 

są zajęcia , korzysta z 

nich 

80% uczniów 

uczestniczyło w 

zajęciach 

 

Zadanie 5.3/ Przewodniczący zespołu 

przedmiotów artystycznych/2011: Realizacja 

pozalekcyjnych zajęć artystycznych i 

technicznych 

 

100% uczniów 

korzystających z 

zajęć artystycznych i 

technicznych zgodnie 

z arkuszem 

organizacyjnym. 

100% uczniów 

korzystało z zajęć 

artystycznych i 

technicznych 

 

Zadanie 5.4/ Przewodniczący zespołu 

przedmiotów artystycznych /2011: Realizacja 

pozalekcyjnych zajęć sportowych 

100% uczniów 

korzystających z 

zajęć sportowych 

zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym. 

100% uczniów 

korzystało z zajęć 

z zajęć 

sportowych 

 



Cel 6/ Wicedyrektor/2011: Zapewnienie 

bezpieczeństwa w placówce 

Liczba wypadków w 

placówce na 

poziomie nie 

większym niż 3% 

klientów 

III 2011- VII 2011r. 

brak wypadków 

Kontrola BHP 

17.06 – 13.07.2011r 

Zadanie 6.1/Inspektor BHP/2011: Zapewnienie 

bezpieczeństwa w szkole 

 

Liczba wypadków w 

szkole na poziomie 

nie większym niż 3% 

klientów 

Liczba skarg na brak 

bezpieczeństwa na 

poziomie 0. 

III 2011- VII 2011r. 

brak wypadków 

 

0 

 

Zadanie 6.2/Wicedyrektor/2011: Zapewnienie 

bezpieczeństwa na zajęciach pozaszkolnych 

(organizowanych przez szkołę) 

 

Liczba wypadków  na 

zajęciach 

pozaszkolnych  nie 

większa niż średnia z 

3 ostatnich lat. 

III 2011- VII 2011r. 

brak wypadków 

 

Zadanie 6.3/Wicedyrektor/2011: Zapewnienie 

bezpieczeństwa w trakcie wycieczek 

Liczba wypadków  na 

wycieczkach 

szkolnych  nie 

większa niż średnia z 

3 ostatnich lat. 

III 2011- VII 2011r. 

brak wypadków 

 

Zadanie 6.4/Inspektor BHP/2011: Zapewnienie 

bezpieczeństwa pracowników 

 

Liczba wypadków w 

placówce na 

poziomie nie 

większym niż 3% 

III 2011- VII 2011r. 

brak wypadków 

 



klientów 

100% aktualnych 

przeglądów 

 

100% 

Cel 7/Intendent/2011: Prowadzenie stołówki Liczba 

nieprawidłowości w 

zakresie standardów 

higienicznych na 

poziomie 0. 

100% uczniów 

zainteresowanych 

odpłatnym 

dożywianiem ma 

możliwość 

korzystania ze 

stołówki. 

 

0 

 

100% 

Kontrola Sanepidu 

17.06.2011r. 

Cel 8/Pielęgniarka/2011: Zapewnienie opieki 

przedmedycznej 

 

Zapewnienie opieki 

medycznej dla 100% 

przypadków 

uznanych za 

uzasadnione. 

 

100% 

 



Cel 9/Dyrektor/2011: Realizacja inwestycji Naruszenie 

zobowiązań 

przypisanych 

placówce w zakresie 

inwestycji na 

podstawie umowy na 

poziomie 0.  

Brak inwestycji  

Zadanie 9.1/Kierownik gospodarczy/2011: 

Zakupy inwestycyjne (wyposażenie) 

100% realizacja 

planu zakupów 

inwestycyjnych. 

 Brak inwestycji  

Zadanie 9.2/Kierownik gospodarczy/2011: 

Realizacja inwestycji w zakresie toalet 

Naruszenie 

zobowiązań 

przypisanych 

placówce w zakresie 

inwestycji na 

podstawie umowy na 

poziomie 0. 

 Brak inwestycji Pismo Ed-V.2510.99.1.2011 
Urząd Miasta Łodzi , Wydział 
Edukacji 

Cel 10/ Kierownik gospodarczy /2011: Realizacja 

remontów 

Naruszenie 

zobowiązań 

przypisanych 

placówce w zakresie 

remontów na 

podstawie umowy na 

poziomie 0. 

 

 

Remonty w trakcie realizacji 



Cel 11/Dyrektor/2011: Promocja szkoły Zapewnienie liczby 

rekrutowanych 

uczniów na poziomie 

nie mniejszym niż 

średnia z 3 ostatnich 

lat. 

Rekrutacja na 

stałym poziomie 

 

Zadanie 11.1/Informatyk/2011: Zapewnienie 

narzędzi komunikacji zewnętrznej (ulotki, 

strona www) 

Umieszczenie 

informacji na stronie 

www w terminie nie 

dłuższym niż 48 h od 

momentu 

przekazania. 

Zapewnienie 

materiałów 

promocyjnych co 

najmniej 2 tygodni 

przed rozpoczęciem 

wydarzenia 

Informacje 

umieszczane 

prawidłowo 

 

zrealizowano 

 

 

Zadanie 11.2/Dyrektor/2011: Organizacja Dnia 

otwartego szkoły 

Realizacja 1 dnia 

otwartego zgodnie z 

założeniami. 

zrealizowano  

Cel 12/Dyrektor/2011: Ochrona danych 

osobowych 
100% pracowników 

zna przepisy 

dotyczące ochrony 

danych osobowych 

 

100% 

 



Cel 12.1/Dyrektor/2011: Kontrola 

przestrzegania 

Liczba 

nieprawidłowości w 

zakresie 

przestrzegania 

ochrony danych  na 

poziomie 0. 

 

0 

 

Cel 13/Dyrektor/2011: Awans zawodowy 

nauczycieli 
100% nowo 

zatrudnionych 

nauczycieli wchodzi w 

awans zawodowy 

co najmniej 30% 

nauczycieli 

kontynuuje awans 

zawodowy 

 

 

100% 

 

30% 

Wyjątek stanowią nauczyciele 

zatrudniani w ciągu roku szkolnego 

lub na zastępstwo 

Cel 13.1/Dyrektor/2011: Dokumentowanie 

przebiegu awansu 

100% nauczycieli 

dokumentuje 

przebieg awansu 

zawodowego 

 

100% 

 

Cel 13.2/Dyrektor/2011: Organizowanie i udział 

w komisjach 

Dyrektor w 100% 

powołuje  na terenie 

placówki komisje 

dotyczące n-cieli 

100%  



stażystów 

Dyrektor w 80% 

uczestniczy w 

pracach komisji dla n-

cieli kontraktowych i 

mianowanych 

 

 

 

Komisje zaplanowano w sierpniu 

 

 Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011 ( sprawozdanie z 15.07.2011r.) 

 

 


