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1. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – mokykla) 2020–2022 metų 

strateginis planas parengtas vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Kauno 

rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiu plėtros planu, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadomis bei mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos siūlymais ir 

rekomendacijomis. 

Strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. 

įsakymu Nr. V-80. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo principų. 

Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams, teikti įvairias neformaliojo 

vaikų ir suaugusių švietimo paslaugas, atitinkančias Batniavos bendruomenės poreikius, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

2. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

1927 m. buvusio Paštuvos dvaro svirno pastate įkurta Batniavos pradinė mokykla, kurioje 

mokėsi 98 mokiniai. 1950–1951 mokslo metais mokykla tapo septynmete, 1961 m. – aštuonmete. 

1961 m. Bubių kaime pastatytas naujas mokyklos pastatas. 1979 m. rugsėjo 1 d. mokykla perkelta į 

naują pastatą. 1986 m. mokykla tapo nepilna vidurine, 1988 m. – devynmete, nuo 1992 m. – 

pagrindine mokykla. 2009 m. pastatytas mokyklos priestatas, kuriame įsikūrė valgykla, biblioteka.  

2012 m. įrengta universali krepšinio-tinklinio aikštelė, futbolo stadiono danga pakeista nauja 

sportinės vejos danga; aplink stadioną įrengtas naujas bėgimo takas, 2014 m. atliktas sporto salės 

remontas. 2015 m. įrengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikams žaidimų 

aikštelė.  

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-394 į mokyklą 

perkeltos dvi darželio grupės. 2017 m. gegužės 25 d. Kauno rajono tarybos sprendimu Nr. TS-196 

pakeistas Batniavos pagrindinės mokyklos tipas iš pagrindinės mokyklos į mokyklą-daugiafunkcį 

centrą. 2017 m. rugsėjo 1 d. į mokyklos patalpas perkeltas Garliavos viešosios bibliotekos Batniavos 

filialas. 2017 m. rugsėjo 12 d. pagal trišalę sutartį Vilkijos kultūros centro darbuotojai perkelti į 

Batniavos mokyklą-daugiafunkcį centrą. 2017 m. lapkričio mėn. mokykloje atidaryta bendruomenės 

poreikiams tenkinti skirta treniruoklių salė. 2019 m. rugsėjo 1 d. atidaryta nauja ikimokyklinio-

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė. 

2016–2017 m. m. mokykloje mokėsi 60 mokinių, iš jų 36 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo ugdytiniai, 2017–2018 m. m. – 53 mokiniai, iš jų 30 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo ugdytinių, 2018–2019 m. m. – 57 mokiniai, iš jų 36 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
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ugdymo ugdytiniai. 2019–2020 m. m. mokykloje mokosi 78 mokiniai, iš jų 50 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai. 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokosi 41  mokinys, turintis 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, iš jų 28 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 5 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 20 socialiai remtinų, gaunančių nemokamą 

maitinimą mokinių.  

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, teikia 

kultūros, sporto ir neformaliojo švietimo paslaugas vietos bendruomenei. 2019 m. rugsėjo 1 d. 

mokykloje veikia trys ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupės, dvi jungtinės pradinės klasės, 

vykdoma kultūrinė ir sportinė veikla bendruomenei, veikia trys meno kolektyvai.  

Mokykla dalyvauja projektuose ir programose: Vaikų vasaros poilsio, „Vaikų fizinio 

aktyvumo skatinimas Kulautuvos, Batniavos, Vilkijos ir Raudondvario seniūnijose“, „Fizinio 

aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje“, prevencinėse programose „Obuolio draugai“, 

„Zipio draugai“ ir kt.  

3. SITUACIJOS ANALIZĖ 

3.1. Išorės aplinkos analizė 

Politiniai-teisiniai veiksniai.  

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos įsakymais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus patvirtintais 

dokumentais.  

Ekonominiai veiksniai.   

Batniavos seniūnijoje dėl nedarbo ir emigracijos  mažėja gyventojų, ypač jaunų šeimų, kurios 

augina ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamos 

paslaugos pritaikytos įvairioms Batniavos seniūnijos ir aplinkinių Kauno r. seniūnijų (Vilkijos, 

Kulautuvos, Raudondvario ir kt.) gyventojų grupėms ir priartina arčiau gyvenamosios vietos asmenų 

dalyvavimą.  

Mokyklos veikla finansuojama iš mokymo lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, gyventojų 

skiriamų 2 procentų pajamų mokesčio lėšų. Papildomai lėšų gaunama iš trumpalaikės sporto salės 

nuomos. Dėl mažo vaikų skaičiaus jaučiamas skiriamų mokymo lėšų stygius. Mažėjant vaikų didėja 

mokyklos pastato išlaikymo kaštai.  

Socialiniai veiksniai.  

Įtaką daro šie veiksniai: gyventojų skaičiaus bei gimstamumo mažėjimas, augantis socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų skaičius, negatyvūs socialiniai reiškiniai (jaunų žmonių polinkis į 

alkoholizmą, vertybių krizė, fizinis ir psichologinis smurtas šeimoje), didėjantis emociškai 
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pažeidžiamų mokinių skaičius. Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas neleidžia ugdytiniams gauti 

reikiamą pagalbą. 2018 m. gruodžio mėn. duris atvėrė naujas socialinis būstas, iš kurio 2019 m. 

vasario mėn. į mokyklą atvyko naujų mokinių. 

Technologiniai veiksniai.  

Kasmet vis daugiau namų ūkių turi asmeninius kompiuterius ir interneto prieigą. Dauguma 

Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių namuose turi stacionarius ir nešiojamus 

kompiuterius su interneto ryšiu.  

3.2. Vidinės aplinkos analizė 

Organizacinė struktūra.  

Mokyklos steigėjas yra Kauno rajono savivaldybės taryba. Mokyklai vadovauja direktorius, 

veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba ir Mokytojų taryba. 

Žmogiškieji ištekliai.   

Mokykloje dirba 12 pedagoginių darbuotojų (1 pagalbos mokiniui specialistas).Vidutinis 

pedagogų amžius – 49 metai. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: mokytojai – 5, vyresnieji 

mokytojai – 4, mokytojai metodininkai – 3. Mokykloje dirba 19 nepedagoginių darbuotojų, iš kurių 

3 kultūros ir sporto darbuotojai. 

Finansiniai ištekliai. 

 Mokyklos finansus prižiūri ir tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterija. 

Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos, naudojamos pagal patvirtintas asignavimo valdytojo 

sąmatas. Mokymo lėšos (ML)  naudojamos nustatyta tvarka pagal sąmatą: mokymo reikmėms 

tenkinti, kvalifikacijai tobulinti, pedagogų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Lėšos, gautos 

iš tėvų įnašų naudojamos edukacinių aplinkų gerinimui ir priemonėms, skirtoms vaikų pažinimo 

kompetencijai ugdyti, įsigijimui. Lėšos iš 2 proc. paramos ir specialiosios lėšos iš trumpalaikio turto 

nuomos antkainio naudojamos tikslingai ir taupiai. 

Materialiniai ištekliai.  

Mokyklos patalpų plotas yra 1986,41 kv. metrai. Mokykloje yra 3 patalpos pritaikytos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms, 5 mokomieji kabinetai, valgykla, biblioteka, 

sporto salė, treniruoklių salė, 3 patalpos, skirtos daugiafunkcio centro veiklai, logopedo-visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto kabinetas. Prie mokyklos įrengta lauko krepšinio-tinklinio aikštelė, 

futbolo stadionas, ikimokyklinio ugdymo vaikų žaidimų aikštelė.  

Mokykloje yra 8 vietų kompiuterių klasė, kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos 

su internetiniu ryšiu, 4 nešiojami kompiuteriai, 5 projektoriai, 2 interaktyvios lentos, 6 spausdintuvai, 

2 kopijavimo aparatai. Bibliotekoje (Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Batniavos 

filialas) nuolat veikia 4 interneto ryšį turinčios kompiuterizuotos vietos. Nuo 2013 m. pradėtas 
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naudoti elektroninis dienynas TAMO. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. ugdymosi procese pradėtos naudoti 

elektroninės EDUKA pratybos. 

 

4. SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Patalpos suremontuotos ir pritaikytos vaikų 

poreikiams, užtikrintos geros higieninės sąlygos 

vaikams. 

 Ikimokyklinėse grupėse ir pradinio ugdymo 

jungtinėse klasėse ugdomi skirtingo amžiaus 

vaikai, tai sudaro galimybę vyresniesiems 

rūpintis mažesniaisiais, o mažiesiems mokytis iš 

didesniųjų. 

 Puikus mikroklimatas, draugiški tarpusavio 

santykiai. 

 Geros sąlygos darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui. 

 Nuolat atnaujinamos ugdymosi aplinkos ir 

priemonės. 

 Kokybiškas, sveikas ugdytinių maitinimas. 

 Geros sąlygos sportinei veiklai. 

 Partnerystė ir bendri renginiai su biblioteka ir 

Batniavos seniūnija. 

 Išsami informacija apie veiklą pateikiama 

interneto svetainėje ir uždaroje „Facebook“ 

grupėje. 

 Priimami visi pageidaujantys lankyti 

ikimokyklinio ugdymo grupes vaikai. 

 

 Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje. 

 Ugdomosios veiklos formų ir metodų 

įvairovė bei IKT naudojimas ugdymo procese. 

 Gebėjimas dirbti komandoje. 

 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

 Laisvų patalpų paskirties išnaudojimas. 

 

GALIMYBĖS  GRĖSMĖS 

 Didesnis tėvų ir bendruomenės įsitraukimas į 

mokyklos veiklą. 

 Rengti vaikų sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo projektus. 

 Plėtoti neformalųjį švietimą sutelkiant 

bendruomenės narius, taip plečiant Batniavos 

bendruomenės socialines, kultūrines, švietimo 

galimybes. 

 Bendruomenės Tradicijų puoselėjimas ir 

naujų kūrimas. 

 Plėsti ryšius su visuomene, gerinant 

mokyklos įvaizdį. 

 Vaikų gimstamumo skaičiaus mažėjimas 

seniūnijoje, todėl pradinis ugdymas vykdomas 

jungtinėse klasėse. 

 Daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų, todėl jaučiamas švietimo 

pagalbos mokiniams trūkumas (socialinio 

pedagogo, psichologo). 

 Socialinė atskirtis, darbo vietų stoka 

seniūnijoje. 

 Gyventojų pasyvumas ir nenoras dalyvauti 

veikloje. 

 Tėvų mobilumas, silpnas ryšys su 

gyvenamąja vieta, todėl vaikai vežami į 

gretimas mokyklas. 

 



7 

5. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA 

2020–2022 METAMS 

 

5.1. Mokyklos filosofija, vizija, misija, vertybės 

Filosofija 

Visi ką nors gali, niekas negali visko. (Carl Schanberg) 

Misija 

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir neformaliojo švietimo programų 

ugdymą, ugdyti kūrybinius, socialinius ir emocinius ugdytinių gebėjimus, kurti saugią ir sveiką 

ugdymo(si) aplinką, tenkinti kultūrinius, sveikatingumo ir saviraiškos vietos bendruomenės 

poreikius. 

Vizija 

Mokykla – tai atvira ir patraukli vietos bendruomenės organizacija ugdanti kūrybiškus ir 

talentingus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikus, besirūpinanti įvairaus 

amžiaus vietos bendruomenės narių kultūros, sporto ir užimtumo veiklomis bei asmens tobulėjimu. 

Vertybės 

  Tikėjimas kiekvieno asmens unikalumu ir jo galia tobulėti. 

  Pagarba grįsti santykiai ir bendravimas. 

  Meilė gamtai ir krašto tradicijoms. 

  Atsakomybė už aplinkos pasaulį, save ir artimuosius. 

  Mokymasis visą gyvenimą. 

 

5.2. Mokyklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai 

 

I. Prioritetas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiksmingumo 

didinimas. 

1. Tikslas. Siekti kokybiško ugdymo orientuoto į kiekvieną vaiką. 

Uždaviniai: 

1) diferencijuoti ir individualizuoti ugdomąją veiklą; 

2) įvairinti ugdomosios veiklos metodus ir formas; 

3) teikti veiksmingą mokytojų ir specialistų pagalbą mokiniui. 

2. Tikslas. Stiprinti ugdytinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Uždaviniai: 

1) formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius; 

2) organizuoti vaikams sveikatingumo ir sporto užsiėmimus; 

3) telkti mokyklos bendruomenę, kuriant saugią ir sveiką aplinką. 
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3. Tikslas. Ugdyti socialinius ir emocinius ugdytinių gebėjimus. 

Uždaviniai: 

1) įgyvendinti prevencines socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programas; 

2) kelti mokytojų kvalifikaciją socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 

II. Prioritetas. Mokyklos įvaizdžio gerinimas ir bendruomenės narių įsitraukimo 

didinimas. 

1. Tikslas. Plėsti Batniavos bendruomenės socialines, kultūrines, švietimo ir sportines 

galimybes. 

Uždaviniai:  

1) plėtoti mokyklos bendruomenės nariams skirtas veiklas per įvairius projektus, 

pritraukiant kuo daugiau bendruomenės narių; 

2) stiprinti mokyklos materialinę bazę, siekiant gerinti užsiėmimų kokybę. 

2. Tikslas. Puoselėti etnokultūros tradicijas.  

Uždaviniai: 

1) skatinti etnokultūros kolektyvų veiklą vietos ir respublikiniuose renginiuose; 

skleisti etnokultūros tradicijas per neformalųjį vaikų švietimą; 

2) puoselėti mokyklos  savitumą ir tradicijas. 

3. Tikslas. Plėtoti ryšius su visuomene, gerinant mokyklos įvaizdį. 

Uždaviniai: 

1) bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais; 

2) vykdyti informacijos sklaidą apie mokyklos veiklą įvairiuose informaciniuose šaltiniuose. 
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5.3 Strateginio plano įgyvendinimo priemonės 

 

I. Prioritetas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiksmingumo didinimas. 

 

1. Tikslas. Siekti kokybiško ugdymo orientuoto į kiekvieną vaiką. 

Uždaviniai Priemonės Laikotarpis 

(metai) 

Atsakingi Rodikliai, kriterijai Finansavimo 

šaltinis 

1) Diferencijuoti ir 

individualizuoti 

ugdomąją veiklą. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programų pritaikymas 

individualiems 

mokinių gebėjimams. 

2020–2022 Direktorius,

mokytojai 

Remiantis mokinių ir ugdytinių ugdymosi pasiekimais, 

gebėjimų įvertinimo rezultatais, tyrimų rezultatais 

individualizuojamos ir pritaikomos ugdymo programos. 

Pamokose ir veiklose ne mažiau 30 % laiko skiriama 

diferencijuoti ir individualizuoti mokymosi ir ugdymosi 

turinį, būdus, trukmę. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos 

Konsultacijų įvairių 

gebėjimų vaikams ir jų 

tėvams(globėjams) 

teikimas 

2020–2022 Mokytojai Vykdomos reguliarios konsultacijos mokiniams ir tėvams. 

Pedagogų 

kompetencijų 

reikalingų 

diferencijuojant ir 

individualizuojant 

ugdymo procesą 

tobulinimas. 

2020–2022 Direktorius  1–2 mokytojai per metus, tobulinę kvalifikaciją (6–12 

kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius). Gerosios 

patirties sklaida (1–2 pranešimai). 

2) Įvairinti 

ugdomosios 

veiklos metodus ir 

formas. 

Pamokų kitose 

aplinkose vedimas. 

2020–2022 Mokytojai 5–10 pamokų per semestrą. Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos, tėvų 

įnašai  

Informacinių 

technologijų 

naudojimas ugdymosi 

procese. 

2020–2022 Mokytojai Naudojamos IKT priemonės 1-2 pamokose per mėnesį.   

Atvažiuojamųjų 

edukacinių užsiėmimų 

panaudojimas 

ugdymosi turinui 

atskleisti. 

2020–2022 Direktorius, 

mokytojai 

5–10 užsiėmimų per semestrą. 
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Integruotų pamokų 

planavimas ir vedimas. 

2020–2022 Mokytojai 2–5 pamokos per semestrą. 

3) Teikti 

veiksmingą 

mokytojų ir 

specialistų pagalbą 

mokiniui.  

Socialinio pedagogo ir 

psichologo etatų 

įsteigimas.  

2020–2021 Direktorius Tikslingai teikiama socialinio pedagogo ir psichologo 

pagalba mokiniams, vykdomos prevencinės veiklos. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos Pagalbos mokiniui 

specialistų 

konsultacijų teikimas 

mokiniams. 

2020–2022 Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Reguliariai teikiama pagalba, vykdomos konsultacijos 

mokiniams pagal Vaiko gerovės komisijos nustatytą 

poreikį. 

Prevencinių renginių 

organizavimas, 

dalyvavimas 

projektuose. 

2020–2022 Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1–3 suorganizuoti renginiai per metus, sudalyvauta 1–3 

projektuose per metus. 

2. Tikslas. Stiprinti ugdytinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius. 

1) Formuoti vaikų 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

Pamokėlių, diskusijų ir 

praktinės veiklos apie  

sveiką gyvenseną ir 

asmens higieną 

vedimas. 

2020–2022 Mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Vaikai įgis daugiau žinių apie sveiką gyvenseną, judėjimo 

svarbą, taisyklingą mitybą, formuos higienos įgūdžius ir 

įpročius. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos Atvažiuojamųjų 

edukacinių užsiėmimų 

organizavimas 

sveikatingumo tema. 

2020–2022 Direktorius, 

mokytojai 

Ugdytiniai įgis praktinių žinių apie sveiką gyvenseną 

žaidimų, teatro forma. 1–3 renginiai per metus. 

Saugios, sveikos ir 

judėjimą skatinančios 

veiklos organizavimas. 

2020–2022 Direktorius, 

ūkvedys, 

mokytojai 

Nuolatinis kasdienis judėjimą skatinančių užsiėmimų 

vedimas ikimokyklinio ugdymo grupėse, sporto salėje, 

lauko žaidimų aikštelėje. 

Sveiko ir kokybiško 

vaikų maitinimo 

organizavimas. 

2020–2022 Direktorius, 

valgyklos 

darbuotojai 

Užtikrinama vaikų maitinimo kokybė, laikomasi 

reikalavimų. Dalyvavimas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ programose. 

Organizuojamas nemokamas mokinių maitinimas, taikant 

savitarnos principą. 

2) Organizuoti 

vaikams 

Neformaliojo švietimo 

programų pasiūlos 

didinimas, laisvųjų 

2020–2022 Direktorius Atsižvelgiant į poreikius padidės sporto būrelių vaikams 

įvairovė. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 
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sveikatingumo ir 

sporto užsiėmimus. 

mokytojų 

pritraukimas. 

lėšos,   

savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos 
Dalyvavimas projekte 

„Vaikų fizinio 

aktyvumo skatinimas“. 

2020–2021 Direktorius Pravesti sporto užsiėmimai visiems vaikams 4 mėn. po 1 

kartą per savaitę. 

3) Telkti mokyklos 

bendruomenę, 

kuriant saugią ir 

sveiką aplinką. 

Mokyklos pastato ir 

aplinkos būklės 

gerinimo darbų 

atlikimas. 

2020–2022 Direktorius, 

ūkvedys 

Suremontuotas pastato stogas atitinkantis higienos ir 

priešgaisrinius reikalavimus. Saugios ir estetiškos aplinkos 

sukūrimas išklojus kiemą trinkelėmis ir išasfaltavus 

įvažiavimą.  

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos,  

savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos 

Tėvų įtraukimas 

aktyviai dalyvauti 

mokyklos veiklose. 

2020–2022 Direktorius, 

mokytojai 

3–5 veiklos, 1–2 edukaciniai renginiai,  1–2 visuotiniai tėvų 

susirinkimai  per metus ir individualios  konsultacijos. 

 3. Tikslas. Ugdyti socialinius ir emocinius ugdytinių ir mokinių gebėjimus. 

1) Įgyvendinti 

prevencines 

socialinių ir 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo 

programas.  

Prevencinių programų 

integravimas į 

pradinio ugdymo 

turinį. 

2020–2022 Mokytojai Po 5 pamokas per metus integruotos sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo, rengimo šeimai, žmogaus saugos bendroji, 

ugdymo karjerai programos. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos 

Prevencinių programų 

„Obuolio draugai“, 

„Zipio draugai“ 

vykdymas. 

2020–2022 Mokytojai Pravestos 24 klasės valandėlės mokiniams ir visiems 

priešmokyklinukams kasmet. 

Prevencinių renginių 

organizavimas. 

2020–2022 Mokytojai,  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Dalyvavimas „Savaitėje be patyčių“, „Tolerancijos dienos“ 

minėjime ir kitose iniciatyvose. 

2) Kelti mokytojų 

kvalifikaciją 

socialinių ir 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo srityje. 

Mokytojų dalyvavimas 

specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos kursuose 

ir seminaruose.  

2020–2022 Mokytojai,  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1–2 pedagogai per metus dalyvauja šiuose mokymuose. Visi 

mokytojai dalyvauja bent viename socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo srities seminare. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi. 

2020–2022 Mokytojai 1–2 pranešimai mokytojų tarybos posėdžiuose ir/ar 

metodinėse grupėse. 
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II. Prioritetas.  Mokyklos įvaizdžio gerinimas ir bendruomenės narių įsitraukimo didinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Laikotarpis 

(metai) 

Atsakingi Rodikliai, kriterijai Finansavimo 

šaltinis 

1. Tikslas. Plėsti Batniavos bendruomenės socialines, kultūrines, švietimo ir sportines galimybes. 

1) Plėtoti 

mokyklos 

bendruomenės 

nariams skirtas 

veiklas per įvairius 

projektus, 

pritraukiant kuo 

daugiau 

bendruomenės 

narių. 

Dalyvavimas Visuomenės 

sveikatos biuro projektuose. 

 

2020–2022 Sporto 

veiklos 

organizatori

us 

Reguliarių užsiėmimų bendruomenei vedimas 1 kartą 

per savaitę. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos Kultūrinės ir sportinės veiklos 

pasiūlos didinimas pagal 

bendruomenės narių poreikius. 

2020–2022 Kultūrinės 

veiklos ir 

sporto 

veiklos 

organizatori

us 

1–2 kultūros renginiai per mėnesį ir 2 val.  sporto 

užsiėmimų per savaitę Batniavos bendruomenei. 

2) Stiprinti 

mokyklos 

materialinę bazę, 

siekiant gerinti 

užsiėmimų 

kokybę. 

Kabineto Nr. 6 remontas, 

pritaikant grupiniams sporto 

užsiėmimams ir kultūros 

renginiams. 

2021 Direktorius, 

ūkvedys 

Suremontuota sporto ir kultūros renginių salė 

naudojama mokyklos sporto ir kultūros renginiams. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

savivaldybės 

lėšos, spec. 

lėšos 

Naujų kompiuterių įsigijimas 

mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti. 

2020–2021 Direktorius, 

ūkvedys, 

IT 

specialistas 

Įsigyti 8–10 nauji kompiuteriai, atitinkantys 

programinės įrangos charakteristikas ir naudojami 

ugdymo procese. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

mokymo 

lėšos,  

savivaldybės 

lėšos 

2. Tikslas. Puoselėti etnokultūros tradicijas. 

1) Sudaryti sąlygas 

etnokultūros 

kolektyvų veiklai. 

Meno kolektyvų „Karklė“, 

„Karklynėlis“ veiklų 

organizavimas. 

 

2020–2022 Meno 

vadovas 

Meno kolektyvų narių dalyvavimas 20–30 rajono ir 

respublikiniuose renginiuose per metus.   

Žmogiškieji 

ištekliai,  

savivaldybės 

lėšos 

Akordeonistų grupės veiklų 

organizavimas. 

2020–2022 Meno 

vadovas 

5 narių akordeonistų grupės dalyvavimas 5–10 rajono 

ir respublikiniuose renginiuose per metus.   
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Meno kolektyvų dalyvavimas 

Dainų šventėse. 

2020–2022 Meno 

vadovas 

Meno kolektyvų „Karklė“, „Karklynėlis“ 

dalyvavimas Dainų šventėse. 

2) Skleisti 

etnokultūros 

tradicijas per 

neformalųjį vaikų 

švietimą. 

Dainavimo studijos 

„Karkliukai“ veiklų 

organizavimas. 

2020–2022 Neformalioj

o švietimo 

mokytojas 

8–12 mokinių mokymas dainavimo ir muzikinio rašto, 

iš kurių 2-5 mokiniai per metus vėliau tęsia veiklą 

meno kolektyve „Karklynėlis“.  

Žmogiškieji 

ištekliai,  

savivaldybės 

lėšos Dalyvavimas Kultūros paso 

paslaugų renginiuose. 

2020–2022 Mokytojai  Visi pradinių klasių mokiniai sudalyvaus 3–4 Kultūros 

paso renginiuose per metus. 

3) Puoselėti 

mokyklos savitumą 

ir tradicijas. 

Stendo apie mokyklos veiklą 

parengimas. 

2020 Direktorius, 

mokyklos 

bendruomen

ės nariai 

Parengtas stendas, kuriame atsispindėtų įstaigos 

filosofija, vizija, misija, vertybės ir teikiamos 

paslaugos. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

savivaldybės 

lėšos,  spec. 

lėšos Tradicinių renginių 

organizavimas ir kalendorinių, 

valstybinių švenčių 

paminėjimas. 

2020–2022 Kultūrinės 

veiklos 

organizatori

us, 

mokytojai 

Visi ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių 

mokiniai sudalyvaus 5–8 renginiuose per metus. 

3. Tikslas. Plėtoti ryšius su visuomene, gerinant mokyklos įvaizdį. 

1) Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

socialiniais 

partneriais. 

Bendrų veiklų organizavimas 

su Batniavos biblioteka, 

seniūnija ir kitomis Kultūros 

įstaigomis.  

2020–2022 Mokyklos 

bendruomen

ės nariai 

3–5 renginiai ar veiklos per metus suorganizuoti 

bendrai su socialiniais  partneriais. 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

savivaldybės 

lėšos,  spec. 

lėšos Aktyvus dalyvavimas „Kaunas 

2022“ veiklose ir naujų ryšių 

užmezgimas. 

2020–2022 Direktorius, 

mokyklos 

bendruomen

ės nariai 

1–2 renginiai ir veiklos per metus.  

2) Vykdyti 

informacijos 

sklaidą apie 

įstaigos veiklą 

įvairiuose 

informaciniuose 

šaltiniuose 

Nuolat atnaujinamas mokyklos 

internetinės svetainės turinys. 

2020–2022 Direktorius, 

mokytojai 

Internetiniame tinklalapyje nuolat pateikiama 

informacija apie vykdomas veiklas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Viešinti mokyklos veiklą 

žiniasklaidoje, savivaldybės 

tinklalapyje, stenduose, 

tinkamai atstovauti mokyklą 

visuomenėje. 

2020–2022 Direktorius  Formuojamas patrauklios, veiklios įstaigos įvaizdis, 

didinamas vietos bendruomenės pasitikėjimas, 

skatinamas gyventojų pilietiškumas. 
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6. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Siekiant, kad mokyklos strategijos plane numatytos priemonės būtų sėkmingai įgyvendintos 

ir veiksmingos, bus nuolat vykdoma veiklos stebėsena ir analizė, atliekamas į(si)vertinimas, vykdoma 

strategijos idėjų sklaida bendruomenėje:  

1. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu, pristato plano 

pakeitimus Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose prieš prasidedant naujiems mokslo metams. 

2. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita su numatomais pakeitimais rengiama kasmet 

grudžio-sausio mėn. ir aptariama Mokyklos taryboje.  

3. Mokyklos direktorius stebi ir įvertina, ar institucija įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. 

 

_________________________________ 


