Studzieniec dnia 30.12. 2014 r.
Zakład Poprawczy w Studzieńcu
96- 330 Puszcza Mariańska

PLAN DZIAŁALNOŚCI
Dyrektora Zakładu Poprawczego w Studzieńcu
na rok 2015

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r.(Dz. U. z dnia 7 października 2010 r.) na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240,z późn. zm.)
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Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015 r.

Mierniki określające
stopień realizacji celu

L.P.

Cel

1

2
Zwiększenie stopnia
realizacji praw
obywatelskich przez
system wymiaru
sprawiedliwości

1.

Nazwa

3
1.Powrotność wychowanków Zakładu
Poprawczego w Studzieńcu na drogę
przestępstwa po opuszczeniu placówki.

Planowana
wartość
do osiągnięcia
na
koniec roku,
którego
dotyczy plan
4
Nie więcej niż
46%

Liczba opracowanych i realizowanych
zespołów IPR.

80%

2

Najważniejsze
zadania służące
realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu
o charakterze
strategicznym

5
1.Realizacja zadań zawartych w
planie rozwoju zakładu na rok
szkolny 2014/2015 służących
przygotowaniu nieletnich do
zgodnego z zasadami współżycia
społecznego funkcjonowania w
środowisku zewnętrznym po
opuszczeniu zakładu.
2.Realizacja zadań
wychowawczych , dydaktycznych
i opiekuńczych wobec
wychowanków, w celu
odpowiedniego przygotowania
do samodzielnego
funkcjonowania poza zakładem.
3. Podnoszenie poziomu

6
Komunikat nr.
1/14/DSD Ministra
Sprawiedliwości z
dnia 21 maja 2014
roku w sprawie
Szczególnych
wytycznych w
zakresie kontroli
zarządczej dla działu
administracji
rządowej sprawiedliwość .
Rozporządzenie
Ministra
Sprawiedliwości z

Odsetek wychowanków objętych nauką
zawodu i przygotowaniem do
wykonywania określonej pracy.

70 %

Odsetek wychowanków biorących udział
w zajęciach zespołów zainteresowań.

90 %

Odsetek wychowanków uczestniczących
w zajęciach internatowych.

100%

Odsetek wychowanków uczestniczących
w zajęciach terapeutycznych

30%

Ilość działań w ramach wolontariatu

40
działań/rok

Udział wychowanków w imprezach
sportowych poza placówką.

20
działań/rok

Ilość wyjazdów na seanse filmowe
spektakle teatralne, koncerty, warsztaty
artystyczne.
Odsetek powrotów z udzielonych
przepustek i urlopów

10/rok

70%
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wykształcenia wychowanków,
nabywania umiejętności
zawodowych oraz zmniejszania
ryzyka zażywania środków
psychoaktywnych .
4.Wdrażanie wychowanków w
ramach procesu usamodzielniania
do nabywania umiejętności i
kompetencji społecznych
szczególnie związanych z
poruszaniem się po rynku pracy i
urzędach administracji publicznej.

dnia 17 października
2001 roku w sprawie
zakładów
poprawczych i
schronisk dla
nieletnich.
Ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 r.
O działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie.

2.

Zwiększenie szans
i sprawności w
poszukiwaniu
zatrudnienia
na rynku pracy przez
wychowanków
zakładu.

Odsetek uczniów Szkoły Zawodowej,
którzy mają możliwość uzyskać dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

60%

Liczba wychowanków przeszkolonych
w ramach kursów zawodowych w danym
roku.
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Odsetek wychowanków przeszkolonych
w zakresie poruszania się po rynku
pracy.

45 %

Liczba zatrudnionych wychowanków w
podmiotach działających na terenie
zakładu.

10

4

1.Przygotowanie wychowanków
do samodzielnego
funkcjonowania w
społeczeństwie poprzez
wyposażenie ich w umiejętności
zawodowe przydatne na rynku
pracy.
2.Kształtowanie umiejętności
autoprezentacji i rozmowy
z pracodawcą w celu znalezienia
zatrudnienia.
3.Rozwijanie aktywności
zawodowej.

Cel oraz zadania
służące jego
realizacji odnoszą się
do zapisów:
- Plan rozwoju
zakładu na rok
2014/2015.
- Plan
perspektywiczny
rozwoju zakładu na
lata 2012 - 2017

1.Zatrudnianie w formie umów
zleceń wychowanków do prac
wykonywanych w ramach
działalności spółdzielni socjalnej,
umożliwienie pozyskiwania
środków finansowych na własne
potrzeby,

Statuty działalności
instytucji
gospodarczych
działających przy
zakładzie
poprawczym.

3.

Zwiększenie
skuteczności
resocjalizacji i
readaptacji
społecznej
wychowanków
poprzez podniesienie
poziomu kwalifikacji
pracowników
pedagogicznych oraz
warunków socjalnobytowych nieletnich.

Odsetek kadry pedagogicznej, która
w danym roku podnosi kwalifikacje
zawodowe.

20 %
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1.Umacnianie potrzeby ciągłego
rozwoju wśród kadry
pedagogicznej.
2. Stosowanie nowatorskich
metod pracy dydaktycznej
wychowawczej i opiekuńczej z
wychowankami,
3.Rozwój indywidualnego
warsztatu pracy z
wychowankami, w oparciu o
zdobyte nowe umiejętności i
kwalifikacje,

Cel oraz zadania
służące jego
realizacji odnoszą się
do zapisów:
-Plan rozwoju
zakładu,
-Rozporządzenie
Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12
marca 2009 r. w
sprawie
szczegółowych
kwalifikacji
wymaganych od
nauczycieli…(Dz. U.
Nr 50, poz . 400).

3.
c.d.

Modernizacja bazy socjalno-bytowej
i dydaktycznej w celu prawidłowego
przebiegu procesu resocjalizacji.

4 zadania

Odsetek wychowanków objętych ogólną i
specjalistyczną opieką lekarską.

100%
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1.Zapewnienie podopiecznym
właściwych warunków do
funkcjonowania w warunkach
zakładu, podnoszenie standardów
bazy socjalno - bytowej ,
utrzymanie placówki w
odpowiednim stanie
technicznym.

1.Prowadzenie badań
wychowanków z zakresu
medycyny pracy.
2.Prowadzenie badań
profilaktycznych.

4.

Tworzenie warunków
do prawidłowego
funkcjonowania
placówki zgodnie
z przepisami
powszechnie
obowiązującego
prawa oraz
przepisami i
procedurami
wewnętrznymi.

Ilość szkoleń personelu w zakresie
realizacji obowiązujących procedur i
regulaminów

3 szkolenia

Odsetek sporządzonych sprawozdań z
zadań wynikających z bieżącej działalności
jednostki.

100%

Ilość szkoleń wewnętrznych
zorganizowanych i przeprowadzonych
przez kadrę kierowniczą.

8 szkoleń

Odsetek sporządzonych protokołów
z kontroli stanu technicznego obiektu.

100%

5.Prowadzene z pracownikami
szkoleń wewnętrznych z zakresu
obowiązujących procedur w
zakresie funkcjonowania zakładu,
6.Monitorowanie sytuacji
finansowej placówki.
7.Monitorowanie stanu
technicznego obiektów.
8.Kształtowanie
odpowiedzialności za powierzone
mienie.
9.Prowadzenie gospodarki
racjonalnej, oszczędnej i celowej
zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Zamówień Publicznych
oraz Ustawy o Finansach
Publicznych.
10. prowadzenie systematycznych
przeglądów technicznych bazy
zakładu,

Dyrektor Zakładu Poprawczego
w Studzieńcu
Andrzej Zakrzewski
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Cel oraz zadania
służące jego realizacji
odnoszą się do
zapisów:
-Ustawa z dnia 29
września 1994 r. o
rachunkowości
-Rozporządzenie
Ministra Finansów w
sprawie
sprawozdawczości
budżetowej.
-Ustawa o finansach
Publicznych.
-Ustawa Prawo
Zamówień
Publicznych.
-Rozporządzenie w
sprawie
funkcjonowania
zakładów
poprawczych i
schronisk dla
nieletnich

