BIRŽŲ R. GERMANIŠKIO MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO
DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Biržų r. Germaniškio mokykla – daugiafunkcis centras (toliau – Centras) yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga, vykdanti formaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio) ir
neformaliojo švietimo programas, bei kitas veiklas, nesusijusias su švietimu. Centro adresas:
Mokyklos aklg. 5, Germaniškio k., Biržų r., LT-41431, el. paštas:
germaniskiomokykla@gmail.com, tel. Nr. 8 450 56 567, internetinė svetainė:
www.germaniskiomokykla-dc.lt .
2019 metais mokyklos ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupėje buvo ugdomi 14
vaikų, 1- 4 klasėse mokėsi 13 mokinių. Ugdymas organizuojamas lietuvių kalba;
1.2.Įstaigos direktorius – Gediminas Janeliūnas. Vadybinis stažas – 27 metai;
1.3.Įstaigos darbuotojai (pagal pareigybių skaičių):
Administracijos darbuotojų

Specialistų

Pagalbinio personalo

1,25

3,46

7,75

1.4.Naudojamos patalpos:
Paskirtis

Plotas (kv.m)
263,38
340,54
797,9

Ugdymui
Pagal panaudą
Bendros paskirties
1.5.Biudžetas:
2019 metais skirta asignavimų €
(Įskaitant patikslinimus)
Lėšos

Iš viso :

Iš jų:
Darbo
užmokestis

Socialiniam
draudimui

Prekėms ir
paslaugoms

Socialinėms
išmokomas
6628

Savivaldybės
biudžeto

116 542

77 700

2040

30 174

Mokinio
krepšelio

69 800

67 900

1348

552
-

Centro pajamų
už teikiamas
paslaugas

5921

Iš viso :

192 263

-

-

5921
_

145 600

3388

36 647

Kitos lėšos: 2% GM – 239 € (fizinių asmenų parama, įskaitant 2 proc. GPM)

6628
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Įstaigos veiklos rezultatai:
Pagal Centro 2016–2020 metų strateginio plano I prioriteto 1 tikslą: Gerinti ugdymo kokybę:
1. Individualizuojant ugdymą pasiekti, kad visi mokiniai sėkmingai baigtų pradinės
pakopos programas.
Mokinių pasiekimai vertinami pagal pasiektus lygius. 2018-2019 mokslo metais mokėsi 13
mokinių. 2 mokiniai mokėsi aukštesniu lygiu. 7 mokiniai pagrindiniu lygiu, 4 patenkinamu lygiu. Iš
jų 2 mokiniai mokėsi pagal pritaikytas programas. Visos praleistos pamokos pateisintos.
Klasė Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Praleista
lygmuo
lygmuo
lygmuo
pamokų
vienam
mokiniui
1
2
3
4

1
1

1
3
1
1

2
1
2
Vidurkis

6
28
19
26
23

Centras įsivertino darbo veiksmingumą remdamasis nacionaliniais mokinių pasiekimų
patikrinimais. Mokinių pasiekimai procentais, lyginant su visos šalies mokinių pasiekimai, pagal
lygius pagal vidutiniškai surinktus taškus:
Matematika

Skaitymas

Rašymas (teksto
kūrimas)

Klasės bendras vidurkis
proc.

Vidutiniškai surinkta
taškų šalies mastu dalis
proc.

Klasės bendras vidurkis
proc.

Vidutiniškai surinkta
taškų dalis šalies mastu
proc.

Klasės bendras vidurkis
proc.

Vidutiniškai surinkta
taškų šalies mastu dalis
proc.

Klasės bendras vidurkis
proc.

Vidutiniškai surinkta
taškų šalies mastu dalis
proc.

Klasės bendras vidurkis
proc.

Pasaulio
pažinimas

Vidutiniškai surinkta
taškų šalies mastu dalis
proc.

Klasė

Rašymas (kalbos
sandaros
pažinimas)

2

77,6

74,4

82,1

83,8

74,5

80

79,1

84,8

-

-

4

61,5

86,3

60,2

83,7

64,1

85

-

-

50,8

93,2

Ugdymo individualizavimui pagerinti Centre veikė „Visos dienos mokykla“ : mokiniai,
konsultuojami mokytojų, nuo14 iki 16 val. atlikdavo visas užduotis, tad namuose papildomai dirbti
jiems nebereikėjo.
2.Mokinių socialinių, emocinių kompetencijų ugdymo stiprinimas.
Vyko grupinės ir individualios psichologų konsultacijos: 3 etapų mokymai mokytojams,
mokyklos darbuotojams, mokiniams, mokinių tėvams tema „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“
mokiniams. Kartu su Biržų ŠPT vyko mokymai tėvams. Šiam tikslui naudotos ir neformaliajam
švietimui skirtos valandos. 2019 metais 23 edukaciniai užsiėmimai mokiniams vyko už Centro ribų.
Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose Biržų rajone ir aplankė UAB „Biržų duona“, Biržų metrologijos
stotį, Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešąją biblioteką, Rinkuškių kaimo biblioteką, N.
Radviliškio pagrindinę mokyklą, Papilio pagrindinę mokyklą, Sodeliškių dvarą, Germaniškio kaimo
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ugniagesių komandą, Milišiūnų ūkį, Biržų regioninį parką, Biržų muziejų „Sėla“, dalyvavo
orientaciniame žygyje Dauguviečio parke, šaškių varžybose. Taip pat mokiniai dalyvavo edukacinėse
veiklose už Biržų rajono ribų. Tai „Bitelė ratuota“- Anykščiuose, „Pabūk amatininkas, vytelių
pynėjas“ – Rokiškio rajone, „Sūrio kelias“, „Rankų darbo muilo paslaptys“ – Rokiškyje, aplankė
saldainių fabriką „Rūta“ ir dviračių muziejų Šiauliuose. Mokiniai 3 kartus buvo Panevėžyje. Jie lankė
spektaklius, žiūrėjo filmą, mokėsi elgtis viešose erdvėse: stalo etiketo, pirkimo planavimo prekybos
centruose.
Pagal Centro 2016–2020 metų strateginio plano II prioriteto 1 tikslą: Centro funkcijų
stiprinimas:
1.Bendradarbiauti su Kratiškių mokykla-daugiafunkciu centru ir Kirdonių universaliuoju
daugiafunkciu centru. Vyko edukacinis užsiėmimas “Margučių marginimas“ (dalyvavo Kratiškių,
Kirdonių, Latvijos Respublikos Skastkalnės bendruomenės), edukacinė programa „Kuriame teatrą“
(Kratiškių, Kirdonių bendruomenių vaikams), linksmosios estafetės vaikams ir jų tėvams (Kratiškių
MDC).
2. Vykdyti veiklas, nesusijusias su švietimu.
Centre vykdoma sportinė veikla: vakarais sporto salėje, treniruoklių patalpose sportuoja
Germaniškio, Svidžių, Suosto kaimų, Latvijos Respublikos Skaistkalnės apylinkių gyventojai. Jau
antrą pavasarį organizuojamos rajoninės spaudimo varžybos, kuriose dalyvauja rajono mokyklų
mokiniai, Biržų krašto gyventojai. Šias varžybas remia UAB „Biržų bekonas“. Germaniškio ir
aplinkinių kaimų gyventojams teikiama skalbimo paslauga.
Vasaros metu Centre veikė 3 stovyklos: Vaikų vasaros stovykla, Lietuvos-Latvijos vertėjų
stovykla, organizuota Lietuvos Rašytojų sąjungos, Grigališkojo giedojimo stovykla, surengta drauge
su Vilniaus Schola Cantorum Vilnensis vadove V. Silenkovaite. Šioje stovykloje dalyvavo Centro,
Pabiržės pagrindinės mokyklos, Vilniaus mokyklų vaikai.
Bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos
Germaniškio struktūriniu padaliniu surengta J.Tumo-Vaižganto kūrybos popietė, filmo „Arčiau
žemės anapus upės“ peržiūra drauge su Germaniškio kaimo, Latvijos Respublikos Skaistkalnės
bendruomenėmis. Susitikime dalyvavo režisierė V. Jonkutė. Germaniškio biblioteka bendradarbiavo
rengiant vaikų vasaros ir Lietuvos-Latvijos vertėjų stovyklas.
Kartu su Biržų kultūros centro Germaniškio skyriumi organizuoti renginiai, skirti kaimų
bendruomenėms: valstybinės, tradicinės šventės, kuriose dalyvavo įvairių amžiaus grupių
gyventojai, svečiai iš Latvijos Respublikos.

Direktorius

Gediminas Janeliūnas

