
ZARZĄDZENIE NR 21/2014
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 , z późn. zm. )

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok 2014 i rok szkolny 2014/2015 
w brzmieniu załącznika Nr 1. 

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Pysznica i innych jednostek 
organizacyjnych Gminy Pysznica. 

2. Wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Pysznica

Tadeusz Bąk
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                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  21/2014 

                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Pysznica 

                                                                                                                                                                                        z dnia  28 marca   2014 r. 

                                                                                                                                                         

 

Cele i zadania dla  Gminy Pysznica  na rok 2014 

 

Gmina Pysznica posiada Strategię Rozwoju na lata 2007-2013.  
Misja Gminy Pysznica: „Chcemy być gminą mieszkaniowo – usługowo – rekreacyjno – rolniczą. Naszym bogactwem jest czyste środowisko, 
szacunek dla tradycji, historii oraz dla dokonań przodków. Warto jest mieszkać w gminie Pysznica i warto tu przyjeżdżać, bowiem każdy może tu 
znaleźć miejsce dla siebie.” 
Przygotowanie celów i zadań na rok 2013 oparto na Strategii Rozwoju, misji Gminy, planach finansowym oraz założeniach do budżetu Gminy. 
W zgodzie z misją zaproponowano cele i zadania dla jednostek podległych,  mierniki ich osiągnięcia. Ponieważ Gmina posiada Strategię 
Rozwoju na lata 2007-2013, cele i zadania jednostek powiązano z celami Gminy.  
Cele i zadania Gminy są zarazem celami  i zadaniami Urzędu Gminy.  
W przypadku jednostek oświatowych cele i zadania określono na rok szkolny 2014/2015. 
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Cele i zadania Urzędu Gminy Pysznica na rok 2014 
 

Lp. Zadanie lub cel oraz ich 
powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2014-2020 

Miernik Wartość Miernika Odpowiedzialne komórki 
organizacyjne/osoby 

Zasoby 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w gminie Pysznica 
w tym:  
Rozbudowa kanalizacji ul. Miła, Jasna 
Polana 
Rozbudowa kanalizacji- sieć tłoczna 
ul. Miła , Jasna Polana 
 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 
 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 
 
 

Ryszard Szado 
 
1 367 000,00 zł 
     65 052,06 
 
   125 409,33 
 

31.01.2015 r. 

Rozbudowa kanalizacji- sieć tłoczna 
ul. Miła , Jasna Polana 
 

  1 044 392,27 
 

 

Kanalizacja Podlesie   130 798,56  

 
Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w gminie Pysznica 
(inne) 
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej 

      
        1347,78 
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2 Wykonanie kanalizacji                               
w miejscowości Olszowiec 
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej. 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Ryszard Szado 
 
   163 900,00 

31.01.2015 r. 

3 Rozbudowa sieci wodociągowej              
i kanalizacyjnej  w gminie Pysznica 
(sieć wodociągowa Podlesie ) 
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej. 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

Ryszard Szado 
 
      53 029,31 

31.01.2015 r. 

4 Rozbudowa sieci wodociągowej                                                                 
i kanalizacyjnej w gminie Pysznica  
(sieć wodociągowa Pysznica) 
 
 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Ryszard Szado 
 
232 225,06  
 
 

31.01.2015 r. 
 
 
 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w gminie Pysznica  
(sieć wodociąg 
 Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej owa Pysznica) 
 

  181 255,73 31.01.2015 r. 

5 Rozbudowa sieci wodociągowej           
i kanalizacyjnej w gminie Pysznica  
(sieć wodociągowa inne)  
 
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

 Ryszard Szado 
 
 
1 999,90 

31.01.2015 r. 

6 Drogi gminne 
Cel: Rozwój systemu komunikacji          
na terenie gminy 
 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Ryszard Szado 
 
425 000,00 

31.01.2015 r. 
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7 Droga transportu rolnego 
Cel: Rozwój systemu komunikacji           
na terenie gminy 
 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Ryszard Szado 
 
 
20 000,00 

31.01.2015 r. 

8 Zakup gruntów 
 

Nabycie 
działki 

Zapłata właścicielom Aleksander Jabłoński 
 
 
30 000,00 zł 

31.01.2015 r. 

9 Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w gminie 
Pysznica (budynek bo byłej szkole 
w Pysznicy) 
Cel: Rozwój gospodarczy gminy i 
poprawa warunków życia 
mieszkańców 

Zakończenie, 
odbiór prac 

 Adrian Świątek 
80 698,46 

31.01.2015 r. 
 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w gminie ( 
budynek po byłej szkole w Pysznicy ) 
Cel: Rozwój gospodarczy gminy                    
i poprawa warunków życia 
mieszkańców 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Adrian Świątek 
 
 
267 801,54 

31.01.2015 r. 
 

10 Podkarpacki system Administracji 
Publicznej „ PSeAP” 
Cel: Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie gminy 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Mariusz Sałach 
 
 
31 071,00 

31.01.2015 r. 
 

11 Podkarpacki system Administracji 
Publicznej „ PSeAP” 
Cel: Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie gminy 
 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Mariusz Sałach 
 
 
129 403,00 

31.01.2015 r. 
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12 Rozbudowa i adaptacja budynku po 
byłej szkole w Pysznicy II etap ( 
roboty budowlane 249066,14  zł : 
nadzór 5000,00 zł ) 
Cel: Rozwój gospodarczy gminy i 
poprawa warunków życia 
mieszkańców 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Adrian Świątek 
 
255 000,00 

31.01.2015 r. 

13 Instalacja monitoringu w szkole 
podstawowej w m. Krzaki ( w tym 
fundusz sołecki 4000 zł )  
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki 
i sportu 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Dyrektor PSP w Krzakach  
  
15 000,00 

31.01.2015 r. 

14 Poprawa warunków kształcenia w 
jednostkach oświatowych na 
terenie Gminy Pysznica ( Budowa 
Sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Kłyżowie ) 
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Artur Mierzwa, Adrian Świątek 
 
 
175 171,48 

31.01.2015 r. 

Poprawa warunków kształcenia w 
jednostkach oświatowych na 
terenie Gminy Pysznica ( Budowa 
Sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Kłyżowie ) 
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakup sprzętu Odbiór sprzętu, zapłata 
dostawcy 

Artur Mierzwa , Adrian Świątek 
 
259 828,52 

31.01.2015 r. 
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15 Przedszkole - zakup szafy 
wnękowej  
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakup sprzętu Odbiór sprzętu, zapłata 
dostawcy 

Dyrektor Przedszkola  
6 000,00 zł 

31.01.2015 r. 

16 Zakup zestawu komputerowego 
OPS 
Cel: Poprawa obsługi mieszkańców 
gminy  

Zakup sprzętu Odbiór sprzętu, zapłata 
dostawcy 

Kierownik OPS 
4 000,00 

31.01.2015 r. 

17 Oświetlenie uliczne  
Cel: Rozwój komunikacji na terenie 
gminy 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Barbara Jarosz  
 
 
30 000,00 

31.01.2015 r. 

18 Modernizacja kotłowni w DL w 
Jastkowicach ( w tym fundusz sołecki 
21500 zł )  
Cel: Rozwój gospodarczy gminy           
i poprawa warunków życia 
mieszkańców 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Adrian Świątek , Barbara Jarosz  
 
 
55 906,00 

31.01.2015 r. 

19 Przygotowanie terenu i wykonanie 
boiska na placu byłej szkoły w 
Brandwicy ( fundusz sołecki) 
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Renata Skrzypek, Adrian Świątek  
 
 
15 000,00 

31.01.2015 r. 
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20 Budowa bazy sportowej w 
miejscowościach : Pysznica, 
Jastkowice w celu zróżnicowania form 
czynnego wypoczynku ( Krzaki w 
2015 r. w kwocie 304737,49 zł w tym 
PROW 75 %   185815 zł ) 
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Adrian Świątek, Renata Skrzypek 
 
 
179 863,00 

31.01.2015 r. 

21 Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw 
( fundusz sołecki Chłopska Wola)  
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Renata Skrzypek, Adrian Świątek 
 
 
6 500,00 

31.01.2015 r. 

22 Modernizacja placu zabaw -altany ( 
fundusz sołecki Bąków ) 
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakończenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom 

Adrian Świątek, Renata Skrzypek 
 
 
 
8 071,74 

31.01.2015 r. 

23 Budowa miejsca sportu i czynnego 
wypoczynku dla najmłodszych przy 
ulicy Sportowej w Pysznicy   
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakup sprzętu Odbiór sprzętu, zapłata 
dostawcy 

Renata Skrzypek, Adrian Świątek 
 
37 380,95 

31.01.2015 r. 

24 Budowa miejsca sportu i rekreacji dla 
dzieci i młodzieży przy ul. 
Mickiewicza w Jastkowicach 
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki                     
i sportu 

Zakup sprzętu Odbiór sprzętu, zapłata 
dostawcy 

Renata Skrzypek, Adrian Świątek 
19 768,71 

31.01.2015 r. 
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Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pysznicy na rok 2014 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Realizacja kontraktów socjalnych  % zawartych kontraktów  100% 31.01.2015 r. 
 

2 Ściąganie należności do dłużników alimentacyjnych % ściąganie należności 100% 31.01.2015 r. 

3 Zapewnienie środków finansowych w OPS na realizację zadań w 
poszczególnych działach 

% zabezpieczeń środków 100% 31.01.2015 r. 
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Cele i zadania Domu Kultury w  Pysznicy na rok 2014 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Promocja działalności Domu Kultury poprzez prezentację 
dorobku ogniska artystycznego w szkołach i przedszkolu 
Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i 
sportu 

Ilość wydarzeń 
artystycznych w ciągu 
roku 

Minimum 1 31.01.2015 r. 
 

 

Cele i zadania GZOSiP w  Pysznicy na rok 2014 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Realizacja i rozliczenia projektu ,, Innowacyjne przedszkole 
w Gminie Pysznica”.  
Cek: Pobudzenie aktywności społecznej oraz zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych. edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych 
mieszkańców Gminy Pysznica 

 
 

% 

 
 

100% 

 
 
31.01.2015 r. 
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2 Podniesienie kwalifikacji kadry pracowników GZOSP  
poprzez szkolenia 
Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców Gminy Pysznica 

% przeszkolonych osób 100% 31.01.2015 r. 

 
 

Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w  Pysznicy na rok 2014 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Upowszechnianie czytelnictwa książek dla dzieci poprzez 
spotkania autorskie 
Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki  
i sportu 

Ilość spotkań  Min 3 31.01.2015 r. 
 

2 Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Pysznicy                      
i Kłyżowie  
Cel: Promowanie współczesnej literatury i kultury wśród 
dzieci i młodzieży 

Ilość spotkań Min. 18 31.01.2015 r. 

 
3 

 
Kontynuowanie ewidencji zbiorów bibliotecznych przy 
pomocy programu Sowa. 
 
Cel: Ogólna dostępności bazy zbiorów biblioteczny dla 
czytelników w katalogu internetowym na stronie biblioteki. 

 
Ilość wprowadzonych 
zbiorów  

 
Około 1 200 książek 
rocznie  

 
31.01.2015 r.  
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Cele i zadania Zespołu Szkół w Pysznicy na rok szkolny 2014/2015 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Modyfikowanie procesu edukacyjnego w kl. VI szkoły 
podstawowej zgodnie z nową formułą sprawdzianu. 
 
Cel: Przygotowanie uczniów do efektywnego 
wykorzystywania wiedzy i umiejętnego stosowania 
indywidualnych strategii podczas rozwiązywania 
różnorodnych problemów. 

Wyniki sprawdzianu 
zewnętrznego. 

Minimum 55% 
wyniku określonego 
przez OKE  

31.08.2015 r. 
 

2 ,,Przez pracę do sukcesu” – promocja ciekawych lekcji, 
warsztatów, projektów, uczniowskich talentów i uzdolnień. 
 
Cel: Aktywizacja społeczności uczniowskiej w zakresie 
zdobywania wielopłaszczyznowej wiedzy, samo prezentacji 
oraz doskonalenia swoich umiejętności i talentów.   

Ilość zrealizowanych 
projektów, warsztatów, 
ekspozycji (średnio w 
miesiącu) 

Minimum 1  31.08.2015 r. 
 

3 ,, Święty aż po krańce ziemi” – praca z Patronem  
 
Cel: Uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka 
i poszanowanie jego godności i wartości. 

Praca wychowawcza 
prowadzona w zespołach 
klasowych. 
 
Szkolne i ponadregionalne 
uroczystości dedykowane 
Patronowi. 

Uroczystość 
minimum 1 w 
semestrze.  

31.08.2015 r. 
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Cele i zadania Zespołu Szkół w Jastkowicach na rok szkolny 2014/2015 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Realizacja podstawy programowej 
 
Cel: Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające 
na realizację podstawy programowej i dostosowane do 
możliwości uczniów  

Wymagana ilość godzin 
do zrealizowania na 
poszczególnych 
poziomach 

Zrealizowanie 
minimum podstawy 

31.08.2015 r. 
 

2 Wzrost aktywności uczniów 
 
Cel: Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w 
konkursach, zawodach przedmiotowych, szkolnych i 
pozaszkolnych poprzez indywidualizacje procesu nauczania i 
zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje 
uczniów 

Ilość uczniów którzy 
wzięli udział w 
konkursach wiedzy i 
zawodach sportowych  

20 % ogółu uczniów 
w szkole 

31.08.2015 r. 
 

3 Poprawa efektów kształcenia w związku z nową formułą 
sprawdzianu 
 
Cel: Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do nowej 
formuły sprawdzianu zewnętrznego 

Przeprowadzenie 
minimum dwóch 
próbnych sprawdzianów 
oraz analiza wyników 

Minimum 50% 
sprawdzianu 
zewnętrznego 

31.08.2015 r.  
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Cele i zadania Zespołu Szkół w Kłyżowie na rok szkolny 2014/2015 
 

Lp
. 

Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 
Gminy Pysznica na lata 2007-2013 

Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Planowanie i realizacja procesu kształcenia w klasie VI 
szkoły podstawowej w odniesieniu do nowej formuły 
sprawdzianu  
Cel: Przygotowanie uczniów do efektywnego stosowania tzw. 
umiejętności złożonych takich jak: operowanie wiedzą, 
rozwiązywanie problemów, wnioskowanie  

Wynik sprawdzianu 
zewnętrznego  

Minimum 50% 
wyniku określonego 
przez OKE 

31.08.2015 r. 
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.2 Opracowanie i wdrażanie nowej koncepcji pracy szkoły 
 
Cel:  
-Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły 
-Ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej 

Ilość zorganizowanych 
zajęć otwartych dla 
rodziców ( średnio w 
semestrze) 
Ilość zainicjowanych 
przez szkołę konkursów 
gminnych ( w roku 
szkolnym) 
Ilość zrealizowanych 
projektów, warsztatów, 
wystaw ( średnio w 
semestrze 
Ilość zorganizowanych 
uroczystości 
środowiskowych ( w roku 
szkolnym wg kalendarza 
imprez szkolnych) 
 
 

Minimum 4 
 
 
 
Minimum 2  
 
 
 
Minimum 2  
 
 
 
Minimum 3  

31.08.2015 r. 
 

3 Upowszechnianie sportu szkolnego  
 
Cel: Optymalne wykorzystanie nowoczesnej hali sportowej i 
bazy sportowej  

Ilość zainicjowanych 
przez szkołę turniejów, 
zawodów sportowych ,  
( w roku szkolnym) 
 
Ilość uczniów biorących 
udział w zajęciach 
dodatkowych np. : 
rekreacyjno- sportowych  

Minimum 4 ( w roku 
szkolnym) 
 
 
 
Minimum 40% 
 

31.08.2015 r. 
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4 Praca z Patronem 
Cel: Kształtowanie systemu wartości uczniów 

Ilość zajęć 
wychowawczych 
zrealizowanych w 
zespołach klasowych  
 
 
Liczba szkolnych 
uroczystości i konkursów  

Minimum 2 lekcje 
wychowawcze ( w 
semestrze) 
 
 
 
1 Dzień Patrona 
Minimum 1 konkurs ( 
w roku szkolnym) 

31.08.2015 r. 
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Cele i zadania Szkoły Podstawowej w Krzakach na rok szkolny 2014/2015 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Uczniowie są dobrze przygotowani do kolejnego etapu nauki  
 
Cel: Osiągnięcie sukcesów na miarę indywidualnych 
możliwości  

Wyniki sprawdzianu 
zewnętrznego i 
sprawdzianu kompetencji 
trzecioklasisty  

Minimum 55% 
wyniku określone ok. 
przez OKE i OBUT 

31.08.2015 r. 
 

2 Wspieranie rozwoju dzieci najmłodszych  
 
Cel: Wspieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych w 
adaptacji do środowiska szkolnego  

Liczba zrealizowanych 
spotkań warsztatów ( w 
zależności od potrzeb)  

Minimum 1  31.08.2015 r. 
 

3 Człowiek i tradycja- wartości ponadczasowe w życiu każdego 
ucznia  
Cel: Kształtowanie  postaw patriotycznych w społeczności 
szkolnej, znaczenia symboli narodowych, wyrabiania nawyku 
podtrzymywania tradycji.  
 

Lekcje wychowawcze 
Szkolne i lokalne 
uroczystość 

Lekcje wychowawcze 
wynikające z 
kalendarza szkoły, 
uroczystości 
(minimum 2 razy do 
roku) 

31.08.2015 r. 
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Cele i zadania Publicznego Przedszkola w Pysznicy na rok szkolny 2014/2015 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy Pysznica na lata 2007-2013 
Miernik Wartość miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Organizowanie ciekawej przestrzeni edukacyjnej dzieciom – 
stałe i okresowe kąciki tematyczne, m.in. Kącik muzyczny, 
plastyczny i konstrukcyjny  
 
Cel: rozwój inwencji twórczej dzieci oraz usprawnianie 
sprawności manualnych. 

Ilość zorganizowanych 
kącików w Sali zajęć w 
ciągu roku 

Minimum 4 w każdej 
grupie wiekowej  

31.08.2015 r. 
 

 
 
2 
 
 

 
Szkolenie kadry pedagogicznej w celu wykorzystania tablic 
interaktywnych w procesie wychowawczo- dydaktycznym  
 
 
 
 

 
 
% kadry pedagogicznej 
 
 

 
 
100 %  
 
 

 
 
31.08.2015 r. 
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