BIRŽŲ R. GERMANIŠKIO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
DIREKTORIAUS GEDIMINO JANELIŪNO
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
_____________ Nr. ________
Germaniškis
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinamas Strateginio plano 1 uždavinys – gerinti ugdymo kokybę ir 2018 m. veiklos
plane numatyta priemonė – visos dienos mokyklos modelio įdiegimas 2018-2019 mokslo
metams.
Įgyvendinamas Strateginio plano 2 uždavinys - Sudaryti sąlygas, reikalingas socialinių,
kultūrinių, švietimo paslaugų teikimui ir 2018 m. veiklos plano priemonės: skalbimo
paslaugų teikimas, sporto bazės atnaujinimas, sportinės, kultūrinės Centro veiklos gerinimas.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys

Rezultatų vertinimo
rodikliai
1.1. Sudaryti sąlygas Ugdymo
kokybės, 1.Visos
dienos
dirbti visos dienos neformalaus švietimo, modeliu
pradedama
mokyklos modeliu
sportinio
užimtumo dirbti nuo rugsėjo 10
stiprinimas
d. 2. Mokiniai ugdosi
mokykloje (nuo 50 iki
75 proc.):užtikrinamas
užimtumas iki 16.45
val.:
pamokų
ruošimas, individuali
pagalba
mokiniui.2.
Pažintiniai renginiai,
edukacinės
išvykos
(po 1 per mėnesį).
3. Mokinių maitinimas
(pertvarkius maitinimo
tvarką, visi nemokamą
maitinimą gaunantys
mokiniai
gauna
pavakarius).
1.2.Bendradarrbiavimas Duagiafunkcionalumo 1.Pasirašomos
su Kirdonių UDC ir stiprinimas,
partnerystės sutartys.
Kratiškių
mokykla- dalinimasis patirtimi.
2.Įvyksta
du
daugiafunkciu centru
susitikimai,
skirti
dalinimuisi patirtimi ir
jos
skleidimui
Siektini rezultatai

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai
1. Užimtumas nuo
rugsėjo 10 d.
2. Lanko virš 75 proc.
mokinių,
pirmadieniaisketvirtadieniais: ruošia
namų darbus, gauna
individualias
konsultacijas, skaito
knygas.
3. Įvyko 3 pažintinės
išvykos.

1. 2018 m. rugsėjo 18
d. pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis.
2. Įvyko 3 susitikimai
(vadovų ir mokytojų).
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1.3.Sportinės
atnaujinimas

spaudoje, socialiniuose
tinkluose.
3. Įvyksta 2-3 bendri
renginiai, susiję su
kultūriniu, sportiniu,
tautiniu ugdymui
bazės Įvykdyti sporto salės 1. Sporto salės stogo
remontą
dangos pakeitimas iki
2018-06-29;
2. Sporto salės
apšvietimo, grindų
dangos atnaujinimas
pritraukiant partnerius
iš Latvijos
Respublikos.
3.
Sporto
salė
naudojama
Germaniškio,
Skaistkalnės
bendruomenių
sportinei
veiklai,
įvyksta 2 tarptautinės
varžybos.

3. Įvyko 2 renginiai
(1-as Kirdonių UDC,
1-as Kratiškių MDC)

1. Sporto salės stogo
danga pakeista iki
2018 m. rugsėjo 1 d.
2. Pertvarkytas senasis
apšvietimas.
3. Salę sportinei
veiklai naudoja
Germaniškio, Suosto,
Juostaviečių kaimų
bendruomenės.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Mokiniai negauna pavakarių.
Nepakanka finansavimo, pabrango maisto
produktai.
2.2.Neatnaujintas salės apšvietimas ir
Galimi partneriai iš Latvijos Respublikos
grindų danga
neįsitraukė į veiklą. Pritrūko finansavimo.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos
3.1. Pereita prie savarankiško vaikų maitinimo.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Pagerėjo vaikams teikiamų patiekalų
kokybė.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Praėjusių metų užduotys nebuvo koreguojamos.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐
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6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
6.2.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________

_________________

(parašas)

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________

__________

_________________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

__________

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

9.1.Mokinių socialinių,
emocinių kompetencijų ugdymo
stiprinimas

Bendradarbiaujant
su
Biržų ŠPT, mokinių
tėvais pagerėja mokinių
socialiniai,
emociniai
rodikliai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Grupinės ir individualios
konsultacijos mokiniams.
2. 2 tėvų mokymai emocinio
intelekto ugdymo, socialinių
įgūdžių stiprinimo klausimais.
3. 95 proc. mokinių geba
apibūdinti savo emocijas,
nusakyti socialinius vaidmenis
ir galimo elgesio modelio
pasirinkimą esant skirtingoms
sąlygoms.
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9.2.Pagerinti ikimokyklinėspriešmokyklinės grupės vaikų
lauko žaidimų aikštelės bazę

9.3.Bendradarbiavimas si
Kirdonių UDC ir Kratiškių
mokykla-daugiafunckiu centru

9.4.Kitų Centro veiklų
stiprinimas

Pastatomi
nauji
ir 1. Pastatomi 2 nauji įrengimai
atnaujinami seni žaidimų vaikų žaidimui lauke.
aikštelės įrenginiai
2. Atnaujinami seni įrengimai.
3. Gaunami sertifikatai visų
įrengimų tinkamumui
Duagiafunkcionalumo
1. Į bendradarbiavimą
stiprinimas, dalinimasis
įtraukiami DC partneriai:
patirtimi.
kaimų bendruomenės,
bibliotekos, kultūros
darbuotojai.
2. 3 -4 renginiai, susiję su
sportine, kultūrine veikla.
Stovyklų organizavimas, 1. Organizuojamos 1-2
turistų apnakvindinimas
stovyklos .
vasaros metu
2. Sudaroma galimybė
keliaujantiems dviračiais
saugiai nakvoti Centre.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
10.1. Finansavimo sutrikimas
10.2.Teisės aktų pasikeitimai.
10.3.Direktoriaus nedarbingumas dėl ligos, besitęsiantis daugiau nei 3 mėn. per metus.
10.4.Partnerių atsisakymas vykdyti įsipareigojimus.

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

