Sprawozdanie z realizacji planu działalności
Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie Łące
za rok 2011
dla działu administracji rządowej: Sprawiedliwość
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2
Skuteczna resocjalizacja
wychowanków w Zakładzie
Poprawczym i Schonisku dla
Nieletnich w Pszczynie
realizowana jest poprzez:

Nazwa

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

% wychowanków poddanych
terapii indywidualnej
% wychowanków poddanych
terapii grupowej

1.

25% wychowanków
100% wychowanków

Najważniejsze podjęte
Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu zadania służące realizacji celu

6

7

Rozszerzenie zakresu
oddziaływań terapeutycznych
wobec jednostek i grup
25% wychowanków wychowanków wytypowanych
poprzez diagnozę
100% wychowanków pedagogiczno psychologiczną.

Rozszerzono zakres
oddziaływań terapeutycznych
wobec jednostek i grup
wychowanków - zatrudniono
nowego terapeutę.

Systematyczne diagnozowanie
sytuacji społecznej,
osobowościowej i edukacyjnej
wychowanków.

Systematycznie
diagnozowano sytuację
społeczną, osobowościową i
edukacyjną wychowanków.

Bogatą ofertę resocjalizacyjną
badanie klimatu społecznego
placówki

- 2 x w roku
50%wychowanków

2 x w roku
50%wychowanków

indywidualny plan
resocjalizacji

- 2 x w roku 100%
wychowanków

2 x w roku 100%
wychowanków
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1

2

3

ilość zajęć w środowisku
otwartym

4

5

90% zaplanowanych

7

Aktywny udział w życiu
Zorganizowano szereg imprez
społecznym, kulturalnym i
w środowisku otwartym.
96% zaplanowanych sportowym środowiska lokalnego. Uczestniczono w imprezach w
środowisku otwartym

% nawiązanych kontaktów z
rodzicami i opiekunami
wychowanków

60%

60%

wskaźnik udzielonych nagród
do środków dyscyplinarnych

90%

86%

% zaangażowanych
wychowanków w kołach
zainteresowań, wolontariacie

100%

92%

ilość zdarzeń nadzwyczajnych

0

3

wskaźnik powrotności z
przepustek i urlopów

6

90%

96%
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Aktywna współpraca z rodzicami Nawiązano nowe oraz
i opiekunami wychowanków.
kontynuowano współpracę z
rodzicami i opiekunami
wychowanków.
Stosowanie metod wzmocnień
Stosowano metodę wzmocnień
pozytywnych.
pozytywnych
Rozwijanie nowoczesnych metod
resocjalizacji, kulturotechniki i
wolontariatu.
Przeciwdziałanie wydarzeniom
nadzwyczajnym, wprowadzanie
nowych procedur.

Zajęcia w kołach
zainteresowań, udział w
wolontariacie
Przeciwdziałano wydarzeniom
nadzwyczajnym, wprowadzono
nowe procedury

Monitorowanie efektywności
Monitorowano efektywność
wyników pracy resocjalizacyjnej wyników pracy
w środowisku otwartym.
resocjalizacyjnej w środowisku
otwartym

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2011
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel

1

2

Nazwa

planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

ilość wychowanków
wytypowanych do zwolnienia

ilość wychowanków objętych
opieką zdrowotną
1.

Działania opiekuńczoutworzenie nowego kierunek
wychowawcze i dydaktyczno- kształcenia
kształcące
ukończenie szkoły lub
promocja do klasy programowo
wyższej

promocje śródroczne
typowanych uczniów

Najważniejsze planowane
Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji celu zadania służące realizacji celu

6
Przygotowanie wychowanków do
powrotu do środowiska
100% wytypowanych do 100% wytypowanych otwartego, w ramach współpracy
zwolnienia
do zwolnienia
z MPOS i PCPR.

100%

100%

1

0

90%

85%

90%

80%
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Opieka zdrowotna nad
wychowankami.

7
Przygotowano wytypowanych
wychowanków do powrotu do
środowiska otwartego, w
ramach współpracy z MPOS i
PCPR
Objęto specjalistyczną opieką
zdrowotną wszystkich
wychowanków.

Poszerzenie oferty kształcenia
zawodowego.
Systematyczne diagnozowanie i Systematyczne diagnozowano i
ocenianie osiągnięć edukacyjnych oceniano osiągnięcia
uczniów.
edukacyjne uczniów
Stwarzanie możliwości
nadrabiania opóźnień
edukacyjnych uczniów,
posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego.

Stwarzano optymalne
możliwości nadrabiania
opóźnień edukacyjnych
uczniów, posiadających
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

1

2.

2

Sprawna organizacja pracy
jednostki

3
zgodność tematów w
dziennikach lekcyjnych z
zapisami w arkuszach kontroli
realizacji podstawy
programowej
realizacja właściwych treści
nauczania oraz wyposażenie
szkoły w nowe podręczniki
ilość zapoznanych
pracowników z regulaminem
pracy
nakłady na doskonalenie
zawodowe pracownikow

liczba przeszkolonych
pracowników i wychowanków
w zakresie bhp

nowo przyjęci pracownicy
przeszkoleni na stanowisku
pracy
3.

4

5

100% zgodności

100% zgodności

100% zgodności

100% zgodności

100%

100%

40 000 zł

41 600 zł

100% uprawnionych

100% uprawnionych

100%

100%

100%

100%

Zapewnienie bezpieczeństwa
pracownikom i wychowankom

6
Realizacja treści nauczania
zgodnych z podstawą
programową dla poszczególnych
typów szkół.

7
Zrealizowano treści nauczania
zgodnie z podstawą
programową dla
poszczególnych typów szkół.

Wdrożenie nowej podstawy
programowej w trzeciej klasie
gimnazjum.
Zapoznanie pracowników z
regulaminem pracy.

Wdrożono nową podstawę
programową w trzeciej klasie
gimnazjum.
Zapoznano pracowników z
regulaminem pracy

Doskonalenie kadry
pedagogicznej i podnoszenie
jakości pracy pozostałych
pracowników.

Dofinansowano doskonalenie
zawodowe kadry
pedagogicznej, podniesiono
jakość pracy pozostałych
pracowników.
Przeszkolono pracowników i
wychowanków w zakresie bhp.

Szkolenia pracowników i
wychowanków w zakresie bhp.

Wycofywanie niesprawnego
sprzętu i wyposażenia.
Przeprowadzanie instruktażu
stanowiskowego.
Aktualizacja i uzupełnianie
instrukcji obsługi sprzętu.

100%

100%

1

1
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Wycofywano niesprawny
sprzęt i wyposażenie.
Przeprowadzono instruktaż
stanowiskowy nowo przyjętym
pracownikom.
Zaktualizowano i uzupełniono
instrukcje obsługi sprzętu.

Ubezpieczenie wychowanków,
pracowników i mienia placówki.

Ubezpieczono wychowanków,
pracowników i mienie
placówki.

Wprowadzenie elektronicznego
antynapadowego systemu
ochrony osobistej pracowników.

Wprowadzono elektroniczny
antynapadowy system ochrony
osobistej pracowników.

1

2

3

kontrola operacji finansowych

kontrola operacji finansowych

kontrola zatwierdzonych
dokumentów

4.

Sprawne zarządzanie finansami wykonanie planu finansowego
i majątkiem zakładu
% wykonanych dochodów w
stosunku do planu
prawidłowość sporządzania
sprawozdań

zgodność z ustawą Prawo
Zamowień Publicznych

nakłady na nowe wyposażenie

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

99,74%

80%

216%

100%

100%

100%

100%

100 000 zł

188 000 zł
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6

7

Rzetelne i pełne dokumentownie i Rzetelne i wpełni
rejestrowanie operacji
dokumentowano i rejestrowano
finansowych.
operacje finansowe.
Weryfikacja operacji finansowych Weryfikowano operacje
przed i po realizacji.
finansowe przed i po realizacji.
Zatwierdzanie operacji
Wszystkie operacje finansowe
finansowych przez dyrektora lub były zatwierdzane przez
osoby przez niego upoważnione. dyrektora lub osobę przez niego
upoważnioną.
Rzetelne planowanie w zakresie
gospodarki finansowej.
Realizacja dochodów
budżetowych.
Rzetelne sporządzanie
sprawozdań finansowych i
budżetowych.

Rzetelne planowanowydatki
budżetowe.
Systematyczne realizowano
dochody budżetowe.
Sprawozdania finansowe i
budżetowe sporządzano
zgodnie z przepisami.

Poprawność przeprowadzonych
postępowań o udzielanie
zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne
udzielano zgodnie z
przepisami.

Modernizowanie bazy placówki. Zmodernizowano bazę
placówki.

