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1. ĮVADAS

1. Mokinių skaičiaus mokykloje kaita:

Mokslo metai
Mokinių skaičius

2021-2022 25 (1-4 klasių) +  39  (ikimokyklinukai)
2020-2021 25 (1-4 klasių) + 49 (ikimokyklinukai)

2. Socialinis pasas 2021–2022 m. m.
Klasė Vaikų skaičius

klasėje
Vaikai, gaunantys
nemokamą maitinimą

Pavežami
mokiniai

1 9 9 0
2 2 2 0
3 8 5 1
4 5 3 0

Iš viso 25 12 3

3. Mokinių užimtumo neformaliame švietime dalis: 100 %
4. Mokytojų skaičius – 12:

7 – mokytojai;
4 – ikimokyklinio ugdymo mokytojai;
1 – logopedas;
1 – meninio ugdymo mokytojas.

5. Mokytojų kvalifikacija:
mokytojai metodininkai – 4;
vyresnieji mokytojai – 4;
mokytojai – 4.

6. Mokyklos – daugiafunkcio centro (toliau – mokykla) higienos pasas galioja, laikas
neterminuotas.

2. 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Įstaigos 2020-2022 m. strateginio plano prioritetinės kryptys:

I. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiksmingumo didinimas.

II. Mokyklos įvaizdžio gerinimas ir bendruomenės narių įsitraukimo didinimas.

2021 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir svarbiausi rezultatai.



Strateginio plano prioritetas Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiksmingumo
didinimas buvo įgyvendintas: siekiant kokybiško ugdymo, orientuoto į kiekvieną vaiką; stiprinant
ugdytinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius bei ugdant socialinius ir emocinius ugdytinių
gebėjimus. Diferencijuojama ir individualizuojama ugdomoji veikla, mokytojo padėjėjo SUP pagalba
specialiųjų poreikių turinčiam vaikui; praplėstos IT naudojimosi galimybės-du nauji projektoriai
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, du nauji nešiojami kompiuteriai ikimokyklinėse
grupėse; elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis” diegimas; įvairinami ugdomosios veiklos metodai ir
formos (vyko mokymasis kitose aplinkose, organizuojant edukacines išvykas);teikiama veiksminga
mokytojų ir specialistų pagalba mokiniui (individualios logopedo konsultacijos tėvams, pagal poreikį
pradinių klasių mokytojų konsultacijos). Organizuoti sveikatingumo ir sporto užsiėmimai (NVŠ lėšomis
,,Gatvės šokiai“ ir Šachmatų būrelis; jogos užsiėmimai( projektas ,,Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno
rajone“, futbolo treniruotės (FK ,,Šešupė“). Įgyvendinamos prevencinės programos ,,Obuolio draugai“
bei naujos, nuo 2021-2022 m.m. ,,Kimochis” ir ,,Įveikime kartu”. Mokyklos bendruomenė (tėveliai,
darbuotojai) susipažino su įtraukiuoju ugdymu-logopedė R. Mėlinienė skaitė pranešimą ,,Įtraukusis
ugdymas”, vadovė dalyvavo programoje ,,Įtraukiojo ugdymo link”, pedagogai susipažino apie įtraukųjį
ugdymą-dalyvavo forume „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“. 12 mokyklos darbuotojų grupė
dalyvavo 32 val. trukmės bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos
sveikatos srityje stiprinimo mokymuose. Pedagogės dalyvavo nuotoliniuose seminaruose: „Streso
valdymas ir sveikata per kvėpavimą ir judesį” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Modernus,
aktyvus ir sveikas mokytojas - laimingas mokinys” Ikimokyklinio ugdymo 2 mokytojo padėjėjos
dalyvavo seminare ,,Mokytojo (auklėtojo) padėjėjas - ugdymo proceso dalyvis” pagal kvalifikacijos
tobulinimo programą ,,Emociškai saugios ir akademiškai inovatyvios mokymo(si) aplinkos kūrimas;
,,Veiklų diferencijavimas ir individualizavimas darželyje”; ,,STEAM ir tyrinėjimu grįstas pradinis
ugdymas”; ,,STEAM pritaikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, stiprinant vaikų asmeninę
atsakomybę ir pasitikėjimą savimi”; ,,Augu tam, kad auginčiau kitą”; ,,Socialinių emocinių įgūdžių
ugdymas integruojant KIMOCHIS programą”. Įvadinė dalis; ,,Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo
veiklų rengimas ir vedimas integruojant KIMOCHIS programą”; ,,Kaip pelnyti suaugusio ir vaiko
pasitikėjimą atsižvelgiant į asmenybės tipologiją; ,,Vidaus kontrolės diegimas švietimo sistemoje:
praktinis vidaus kontrolės politikos dokumentavimas ugdymo įstaigose”.

Bendradarbiaujant su Kauno r. sveikatos biuru ir Sporto universitetu darbuotojai dalyvavo tiriamųjų
statuse Sporto universiteto ir Kauno r. Visuomenės sveikatos biuro projekte "Suaugusių (18–64 metų) ir
vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio
(baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje".

Prioritetas Mokyklos įvaizdžio gerinimas ir bendruomenės narių įsitraukimo didinimas buvo
įgyvendinamas plečiant Batniavos bendruomenės socialines, kultūrines, švietimo ir sportines galimybes;
puoselėti etnokultūros tradicijas; plėtoti ryšius su visuomene, gerinant mokyklos įvaizdį. Vyko
mokyklos ir miestelio bendruomenei skirtos kultūrinės ir sportinės veiklos- renginiai, akcijos, kūrybinės
dirbtuvės. Stiprinant mokyklos materialinę bazę pagerinta: pradinių klasių kabinetų bazė: naujai
perdažytas vienas pradinių klasių kabinetas ir pertvarkyta kompiuterių klasė; atnaujinta IT bazė:
keturiems kompiuteriams atnaujinta operatyvioji atmintis, trys Web kameros Imi lab CMSXJ22A Full
HD 1080P, du projektoriai Benq Business Projector MW560 WXGA, du kompiuteriai Lenovo V15 15.6



FHD R5-3500U, stovas Techly išmaniesiems telefonams ir WEB kameroms, trys naudoti stacionarūs
kompiuteriai HP Elite Desc 800 G2 SFF i5-6500; iš skaitmenizavimui skirtų lėšų įsigyta EDUKA
licencijos mokiniams ir mokytojams; iš papildomai skirtų lėšų sutvarkyta stogo ir nesaugi kiemo danga,
pertvarkyta katilinė.

Puoselėjamos etnokultūrinės tradicijos per neformalaus švietimo veiklas vaikams ir suaugusiems -
kolektyvų ,,Karklynėlis” ir ,,Karklė” veikla bendruomenės ir rajono renginiuose. Mokyklos savitumas ir
tradicijos atsispindi jau tradiciniais tapusiais mokyklos renginiais: kūrybinės dirbtuvės: Užgavėnių
kaukių, Žolinių puokštė; kapelos „Karklynėlis“ narių soliniai koncertai, Advento laikotarpiui skirtas
vaikų muzikos koncertas Paštuvos bažnyčioje.Tai suteikia galimybę bendruomenės nariams
realizuoti-atskleisti savo meninius gebėjimus. Bendradarbiaujant su Batniavos seniūnija ir Kulautuvos
pagrindinės mokyklos istorijos mokytoju Mykolu Federavičiumi vyko nuotolinis Kovo 11-osios
renginys; Liepos 6-ąją visi kartu giedojo Tautišką giesmę, rugpjūčio 15-oji Žolinės buvo paminėta
prisimenant senas tradicijas, Kalėdų eglutės bendruomenės šventė Tai leidžia patirti bendrystės
jausmą-būti aktyviu bendruomenės nariu. Vykdant informacijos sklaidą apie mokyklos veiklą įkurta
mokyklos facebook grupė, atnaujinama internetinė svetainė.

Mokykla dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje - sveikatą stiprinančių
mokyklų renginiuose, vykdo SSM įstaigos metinio plano renginius, prisidėjo prie elektroninės
knygelės “Gerai nuotaikai karantino nėra” kūrimo, užpildė “Metų kalendoriaus” puslapį, bei vykdė
ilgalaikį projektą “Linksmasis garvežiukas atrieda pas vaikus”.

ES programoje „Vaisių ir daržovių, bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų
ugdymo įstaigose“.

Gruodžio mėnesį vyko darželio ir pradinių klasių tėvų apklausa

Apklausos tikslas - Batniavos mokyklos - daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo
organizavimo kokybė.

Apklausos duomenis pateikė 25 ikimokyklinio ugdymo ugdytinių tėveliai, kurie atsakė į 9
klausimus.
Pirmasis klausimas buvo “Kaip vertinate savo įsitraukimą į vaiko ugdymą?” Daugiausiai apklaustųjų
(68%) teigė, kad kiekvieną dieną domisi vaiko ugdymu, 28% domisi tris kartus per savaitę ir 4%
pasidomi kartą per savaitę. Iš procentų matome, kad daugiau nei pusę apklaustųjų domisi vaiko ugdymu
kasdien.

“Kas jums trukdo įsitraukti į vaiko ugdymo procesą?” buvo antrasis apklausos klausimas. Net 72%
tėvelių pažymėjo, kad į ugdymo procesą įtraukti trukdo jų užimtumas (darbas), 12% kaip trukdymo
priežastį pažymėjo pačio pedagogo pasyvumą ir 10% tėvelių patys įrašė, kad niekas netrukdo arba
trukdo covid paplitimas šalyje. Kaip matome, dažniausia įsitraukimo į vaiko ugdymo procesą priežastis
yra tėvų užimtumas.

Į klausimą “Kaip dažnai dalyvaujate mokyklos bendruomenės veikloje” daugiausiai apklaustųjų
(80%) pasirinko, kad dalyvauja kai pakviečia pati mokytoja, 8% pasisiūlo patys ir 12% apklaustųjų
atsakymus įrašė patys: “dalyvauju kai turiu laiko”, “dalyvauju nedažnai”, “nėra taisyklių, aiškumo kaip



galima dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje”. Iš gautų duomenų matome, kad geriausias būdas
pakviesti tėvelius į mokyklos bendruomenės veiklą yra pačių mokytojų pakvietimas.

Ketvirtas anketos klausimas buvo “Kaip dažnai kartu su mokytojais aptariate individualius vaiko
pasiekimus?” 68 % dalyvavusiųjų apklausoje pasirinko atsakymą “kartą per savaitę”, 28 % kartą per
mėnesį ir 4 % kartą per pusmetį. Atsakymo “niekada” nepasirinko nė vienas iš tėvelių. Kaip matome,
visi apklaustieji aptaria individualius vaiko pasiekimus su vaiko mokytoja tik skirtingu dažnumu.

Iš klausimo “Ar pakanka individualios pagalbos/individualių konsultacijų jūsų vaikui?” matyti, kad
48 % apklaustųjų individualios pagalbos, konsultacijų visiškai pakanka, 44 % pakanka ir tik 8 %
nepakanka. Džiugu, kad daugumos tėvelių nuomone individualios pagalbos jų vaikams tikrai pakanka.

Šeštas klausimas buvo ’’Kokia bendravimo forma jums priimtiniausia aptariant vaiko pasiekimus?’’
96% apklaustųjų pasirinko individualius pokalbius su mokytojais. Sms, el. paštas nesurinko nei vieno
procento. Likę 4 % individualus pokalbis geriausias, bet ne tarpdurį lauko, o patalpoje.

Septintu klausimu išsiaiškinta ’’Kaip dažnai susipažįstate su grupės/mokyklos naujienomis?’’ 76%
apklaustųjų atsakė, kad kiekvieną dieną, 8% - kartą per savaitę, o 16% kartą per mėnesį.

Aštuntas klausimas nuskambėjo ’’Kaip vertinate įstaigos komunikaciją?’’ Galima pasidžiaugti, kad
įvertinimai buvo geri. 48% atiteko labai geram komunikavimui, 44% - geram, o tik 8% patenkinamam.

Devintas, paskutinis klausimas, buvo formuojamas ’’Jūsų pasiūlymai tobulinant įstaigos
komunikaciją.’’ Buvo pasidžiaugta, kad komunikacija puiki, visada atsakoma į klausimus. Tačiau buvo
pastebėtas vienas prašymas, kad atsirastų daugiau bendravimo su tėveliais.
Pradinių klasių vaikų tėvų apklausoje apie įstaigos veiklos kokybę dalyvavo 19 respondentų.

89,5% tėvų dalyvauja mokyklos bendruomenės veikloje pakviesti mokytojų, 10,5% pasisiūlo
patys. Įsitraukia į vaiko ugdymą: 73,7% kasdien pasidomi kaip sekėsi mokykloje, 26,3% padeda
ruošti namų darbus. 63,2% respondentų atsakė, kad įsitraukti į vaiko ugdymo procesą trukdo
užimtumas, 5,3% - sveikatos problemos, 10,5% - niekas netrukdo. 47,4% tėvų kasdien susipažįsta su
TAMO pateikta informacija, 36,8% - kartą per savaitę, 15,8 - kartą per mėnesį. 26,3% respondentų
atsakė, kad individualius vaiko pasiekimus aptaria kartą per savaitę, 36,8% - kartą per mėnesį, 26,3%
- kartą per pusmetį, 10,5% - niekada. 89,5% respondentų mano, kad individualios
pagalbos/konsultacijų jų vaikui pakanka, 10,5% - nepakanka.

68,4 % respondentų įstaigos komunikaciją vertina gerai ir 31, 6 %-labai gerai. Į klausimą jūsų
pasiūlymai tobulinant įstaigos komunikaciją, daugumą neturi ką pasakyti arba atsakė, kad viskas
gerai.



STIPRYBĖS SILPNYBĖS
● Patalpos pritaikytos vaikų poreikiams,
užtikrintos geros higieninės sąlygos vaikams.
● Ikimokyklinėse-priešmokyklinėse grupėse ir
pradinio ugdymo jungtinėse klasėse ugdomi skirtingo
amžiaus vaikai, tai sudaro galimybę vyresniesiems
rūpintis mažesniaisiais, o mažiesiems mokytis iš
didesniųjų.
● Puikus mikroklimatas.
● 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 įstaigos „Facebook“ grupėje.
● Priimami visi pageidaujantys lankyti
ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupes
vaikai.

● Mokyklos vaidmuo vietos
bendruomenėje.
● Darbų pasiskirstymas savivaldos
grupėse ir savivaldos grupių veikla.
● Batniavos seniūnijos bendruomenės
įtraukimas į bendras kultūrines, sportines ir
kitas veiklas.

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
● Įvairinti ugdomosios veiklos formas ir
metodus bei IKT naudojimą ugdymo procese.
● Didesnis tėvų ir bendruomenės įsitraukimas į
mokyklos veiklą.
● Rengti vaikų sveikatos saugojimo ir
stiprinimo projektus.
● Plėtoti neformalųjį švietimą sutelkiant
bendruomenės narius, taip plečiant Batniavos
bendruomenės socialines, kultūrines, švietimo
galimybes.
● Bendruomenės Tradicijų puoselėjimas ir
naujų kūrimas.
● Plėtoti ryšius su visuomene, gerinant
mokyklos įvaizdį.

● Vaikų gimstamumo skaičiaus
mažėjimas seniūnijoje.
● Daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių vaikų, todėl jaučiamas švietimo
pagalbos mokiniams teikimas (socialinio
pedagogo, psichologo).
● Gyventojų pasyvumas ir nenoras
dalyvauti veikloje.
● Tėvų mobilumas, silpnas ryšys su
gyvenamąja vieta, todėl vaikai vežami į
gretimas mokyklas.



4. 2022 M. VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

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

1. Tikslas. Siekti kokybiško ugdymo orientuoto į kiekvieną vaiką.
1.1. Uždavinys. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdomąją veiklą.

Priemonės Laikotarpis Atsakingi Rodikliai, kriterijai

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
programų pritaikymas
individualiems mokinių
gebėjimams ir
konsultacijų įvairių
gebėjimų vaikams ir jų
tėvams (globėjams,
rūpintojams) teikimas.

2022 Direktorius,
mokytojai,
logopedas

Remiantis mokinių ir ugdytinių ugdymosi
pasiekimais, gebėjimų įvertinimo
rezultatais, Kauno rajono PPT išvadomis,
individualizuojamos ir pritaikomos
ugdymo programos.
Pravesta ne mažiau po 1 individualią
logopedo konsultaciją ugtytinių, su
specialiaisiais poreikias, tėvams.
Pedagogai kartu su tėvais ir ugdytiniais, du
kartus per metus aptaria individualius
mokinių ir ugdytinių gebėjimus, bei
išsikeltus mokymosi pasiekimų tikslus.

Pedagogų kompetencijų
reikalingų ugdymo
metodų įvairovei,
personalizuotam bei
įtraukiame ugdymui
tobulinimas.

2022 Direktorius 90 % mokytojų per metus patobulino
kompetencijas įtraukiojo ir personalizuoto
ugdymo, bei ugdymo proceso tobulinimo
tema. Gerosios patirties sklaida (1–2
pranešimai).

1.2. Uždavinys. Įvairinti ugdomosios veiklos metodus.

Veiklų/ pamokų kitose
aplinkose vedimas. Lauko
pedagogikos integravimas
į ugdomąją veiklą.

2022 Mokytojai Ne mažiau 1 ugdymo(si)/mokymo(si)
veikla per savaitę planuojama lauke.
Ikimokyklinio ugdymo Gamtamokslinė
grupės modelis.

Informacinių technologijų
naudojimas ugdymo
/mokymosi procese.

2022 Mokytojai Naudojamos IKT priemonės pamokose 3-4
k. per mėn.

IU, PU ir neformaliojo
ugdymo programų
papildymas STEAM
elementais. Įtraukusis
ugdymas.

2022 Direktorius,
mokytojai,
logopedas

60 % pedagogų teoriją sieja su praktika,
veiklos pamokos grindžiamos stebėjimu ir
eksperimentais, skatinamas mokinių
tarpusavio bendravimas, probleminis
mąstymas ir kūrybiškumas. Gerės mokinių
pažanga ir pasiekimai.  2 neformaliojo
švietimo būreliai dirba taikydami STEAM.
Logopedas ir pedagogai, dirbdami su SUP
vaikais taiko įtraukųjį ugdymą.



Integruotų pamokų
/ugdomųjų veiklų
planavimas ir vedimas.

2022 Mokytojai Dirbant su ŠOK serijos vadovėliais
mokytojos integruoja mokomuosius
dalykus. 1 kartą savaitėje vedama integruota
pamoka.

2. Tikslas. Stiprinti ugdytinių sveikatą, socialinius ir emocinius gebėjimus.

2.1.Uždavinys. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.

Įgyvendinti mokyklos
Sveikatingumo programą.

2022 SSMT
koordinator
ius,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas

Vaikai įgis praktinių žinių apie sveiką
gyvenseną, judėjimo svarbą, taisyklingą
mitybą, formuos higienos įgūdžius ir
įpročius. Dalyvavimas „Savaitėje be
patyčių“, „Tolerancijos dienos“ minėjime ir
kitose iniciatyvose - dalyvauja 1–3
projektuose per metus.

Judėjimo poreikius
tenkinančių formaliojo ir
neformaliojo švietimo
veiklų organizavimas.

2022 Direktorius,
mokytojai,
sporto
veiklos
organizatori
us

100 % ugdytinių dalyvaus Nuolatinis
kasdienis judėjimą skatinančių užsiėmimų
vedimas ikimokyklinio ugdymo grupėse,
sporto salėje, treniruoklių salėje, lauko
žaidimų aikštelėje ir stadione.

Sveikos mitybos
reikalavimus atitinkančio
maitinimo organizavimas.

2022 Direktorius,
dietistė

Užtikrinama vaikų maitinimo kokybė,
laikomasi reikalavimų. Dalyvavimas
„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo
skatinimas švietimo įstaigose“ programose.
Organizuojamas nemokamas mokinių
maitinimas.

2.2.Uždavinys. Ugdyti socialinius ir emocinius gebėjimus per prevencines programas.

Socialinio-emocinio
ugdymo programos
,,Kimochis“ integravimas į
IU programą.

2022 Direktorius,
IU
mokytoja
A.Rimkienė

Gerėja vaikų socialinė-emocinė
kompetencija ir įgūdžiai. Viena
ikimokyklinio ugdymo grupė pasirinko
socialinio-emocinio ugdymo modelį.

Prevencinė programa
,,Obuolio draugai“
vykdymas.

Vaikų emocinių ir elgesio
problemų prevencija
“Įveikiame kartu”
vykdymas.

2022 Direktorius,
mokytojos

Pravestos 24 klasės valandėlės mokiniams ir
visiems priešmokyklinukams. Viena
jungtinė klasė ir viena ikimokyklinė grupė
dirba pagal pasirinktas prevencines
programas.
Veikla plėtojima pradinėje klasėje klasės
valandėlių metu. Tai galimybė ugdyti
pozityvius socialinius vaikų gebėjimus bei
pateikti jiems daug naudingų patarimų.

Darbuotojų kvalifikacijos
psichinės ir emocinės
sveikatos tema
tobulinimas.

2022 Direktorius,
visuomenės
sveikatos
specialistė.

Ne mažiau kaip 40 % darbuotojų dalyvaus
ilgalaikiuose mokymuose  apie psichikos
sveikatą. Gautas žinias pritaikys praktikoje.
Geriau pažins savo ir aplinkinių
psichologinę būseną. Visi mokytojai
dalyvauja bent viename socialinių ir
emocinių kompetencijų ugdymo srities
seminare. Pasidalijimas gerąja patirtimi.



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

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

1.1. Uždavinys. Plėtoti mokyklos bendruomenės nariams skirtas veiklas per įvairius projektus,
pritraukiant kuo daugiau bendruomenės narių

Dalyvavimas
Visuomenės sveikatos
biuro projektuose.

2022 Sporto veiklos
organizatorius

Reguliarių užsiėmimų
bendruomenei vedimas 1 kartą
per savaitę.

Kultūrinės ir sportinės
veiklos pasiūlos
didinimas pagal

2022 Kultūrinės veiklos ir
sporto veiklos
organizatorius

1–2 kultūros renginiai per
mėnesį ir 2 val.  sporto
užsiėmimų per savaitę
Batniavos bendruomenei, aktyvi
bendruomenės sveikatos klubo
veikla.

2. Tikslas. Puoselėti etnokultūros tradicijas.

2.1. Uždavinys. Skatinti etnokultūros kolektyvų veiklą vietos ir respublikiniuose renginiuose;
skleisti etnokultūros tradicijas per neformalųjį vaikų švietimą.

Meno kolektyvų „Karklė“,
„Karklynėlis“ veiklų organizavimas.

2022 Meno vadovas Meno kolektyvų narių
dalyvavimas 1 tarptautiniame, 3
rajono ir 2 respublikiniuose
renginiuose per metus.

Akordeonistų ir fortepijono grupių
veiklų organizavimas.

2022 Meno vadovas 5 narių akordeonistų grupės
dalyvavimas 4 vietos
bendruomenės ir  rajono -
respublikiniuose renginiuose 2
per metus.

Dainavimo studijos „Karklynėlis“
veiklų organizavimas.

2022 Neformaliojo
švietimo
mokytojas

8–12 mokinių mokymas
dainavimo ir muzikinio rašto, iš
kurių 2-5 mokiniai per metus
vėliau tęsia veiklą meno
kolektyve „Karklynėlis“. vietos
5 renginiai ir rajono-res po 1

Dalyvavimas Kultūros paso paslaugų
renginiuose.

2022 Mokytojai Visi pradinių klasių mokiniai
dalyvavo 3–4 Kultūros paso
renginiuose per metus.

2.2. Uždavinys. Puoselėti mokyklos savitumą ir tradicijas.
Tradicinių renginių organizavimas ir
kalendorinių, valstybinių švenčių
minėjimas.

2022 Kultūrinės
veiklos
organizatorius,
mokytojai

Visi ikimokyklinio amžiaus
vaikai ir pradinių klasių
mokiniai dalyvavo 5–8
renginiuose per metus.



Suorganizuoti Kauno rajono klasių
mokinių etnokultūrinį renginį.

rugsėji
s

Direktorė Plėtoti mokyklos
bendradarbiavimą, etnokultūros
puoselėjimą ir tradicijų kūrimą.
Dalyvaus Čekiškės, Vilkijos,
Kulautuvos, Raudondvario ir
Batniavos pradinių klasių
mokiniai.

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

3.1. Uždavinys. Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
Bendrų veiklų organizavimas su
Batniavos seniūnija, biblioteka,
Kulautuvos laisvalaikio salė ir
kitomis Kultūros įstaigomis.

2022 Direktorius,
kultūrinės
veiklos
organizatorius,
meno vadovė.

3-5 renginiai bendrai organizuoti
su socialinias partneriais.

Sveikatinimo ir fizinį aktyvumą
skatinančių veiklų organizavimas su
Kauno r. Visuomenės sveikatos
biurų, FK ,,Šešupė“.

2022 Visuomenės
sveikatos
specialistas,
sporto veiklos
organizatorius

Bendrai organizuoti 3-5
renginiai.

3.2. Uždavinys. Vykdyti informacijos sklaidą apie mokyklos veiklą.
Reklaminės skrajutės rengimas. 2022 Direktorius. IT

specialistas
Batniavos seniūnijos
bendruomenė ir gretimų
seniūnijų bendruomenės žino
apie įstaigos teikiamas
paslaugas. Gerėja mokyklos
įvaizdis.

Atvira Batniavos
mokyklos-daugiafunkcio centro
facebook grupė.

2002 Direktorius, IT
specialistas,
Ligita
Mikalajūnienė

Formuojamas patrauklios,
aktyvios įstaigos įvaizdis,
didinamas vietos bendruomenės
pasitikėjimas.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                          Narutė Mazurkevičienė



5. MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
5.1.  MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Tikslai, uždaviniai Priemonės Atsakingi
asmenys

Terminai

Aktyviai dalyvauti
priimant
sprendimus
mokyklos veiklos
organizavimo
klausimais.

Posėdžiai:
1. 2021 m. veiklos ataskaitos rengimas, 2022

m. mokyklos tarybos veiklos planavimas,
metinio mokyklos-daugiafunkcio centro
veiklos plano svarstymas ir aprobavimas.

2. 2022 m. išlaidų sąmatų tvirtinimas.
3. 2022-2023 m. m. pradinio ir ikimokyklinio

ugdymo programos ugdymo planų
svarstymas ir aprobavimas.

Mokyklos
tarybos
pirmininkas

Sausio mėn.

Sausio mėn.
Rugpjūčio
mėn.

Pozityvios
komunikacijos
stiprinimas.

Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai
dėl mokykloje vykdomos veiklos.
Inicijuoti 1,2% pajamų  mokesčio surinkimą.
Teikti pasiūlymus surinktų lėšų panaudojimui.
Spręsti  mokyklai aktualius klausimus.

Mokyklos
taryba
Mokyklos
taryba
Mokyklos
taryba

sausio mėn.

2022 m.

Gerinti mokinių
ugdymosi aplinkas

Mokyklos aplinka, kaip ją keisti?

Padėti kurti saugią ir jaukią mokyklos aplinką.

Mokyklos
taryba
Mokyklos
taryba

2022 m.

Skatinti sveikos
gyvensenos
įgūdžius, įtraukųjį
ugdymą

Teikti informacinę pagalbą mokyklos
bendruomenei, spręsti iškilusius klausimus
susijusius su mokinių skatinimu tausoti savo ir
draugų sveikatą.

Mokyklos
taryba

2022 m.

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                           Asta Rimkienė



5.2. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Tikslas. Pozityvi komunikacija ugdymo sėkmei.
Uždaviniai: 1. Aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius
pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojo profesinės kompetencijos tobulinimo
galimybes.

2. Tobulinti ugdymo aplinkas ir turinį, įgyvendinti mokyklos tikslus ir
uždavinius.

Eil. Nr. Posėdžiai Data Atsakingi
asmenys.

1. Supažindinimas su 2022 m. veiklos
planu. I pusmečio rezultatų aptarimas.

Sausio mėn. Direktorius

2. Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo organizavimas
(diagnostiniai ir standartizuoti testai)

Gegužės mėn. Direktorius,
R.Aleknavičienė

3. 2021-2022 m. m. pradinio ugdymo
programos ugdymo plano įgyvendinimo
aptarimas. pradinių klasių mokinių
pažangos ir pasiekimų  aptarimas.

Birželio mėn. Direktorius

4. 2022-2023 m. m. pradinio ir
ikimokyklinio ugdymo programos
ugdymo planų svarstymas ir
aprobavimas.

Rugpjūčio mėn. Direktorius

5. Plačiojo mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo aptarimas. 2022 m. veiklos
plano įgyvendinimo aptarimas ir
priemonių  2023 m. veiklos plano
įgyvendinimui numatymas.

Gruodžio mėn. Direktorius

Mokytojų tarybos pirmininkė                                                             Narutė Mazurkevičienė



6.  METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

I. TIKSLAS

Teikti siūlymus Mokytojų tarybai, mokyklos direktoriui dėl ugdymo turinio
formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

II. UŽDAVINIAI

1. Aptarti naujus švietimo dokumentus, metodines naujienas.
2. Tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus.
3. Nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetinės, kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
4. Inicijuoti bei skatinti pedagoginių ir metodinių naujovių, gerosios patirties sklaidą.

III. VEIKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Laikas Atsakingi Laukiami rezultatai

I. Posėdžiai
1. Pranešimai/pasidalijimas

naudinga informacija iš
kvalifikacinių seminarų.

Balandis priešmokyklinio
ir  pradinio
ugdymo
mokytojai

Pasidalinti gerąja patirtimi, taikant
efektyvius ugdymo(si)/mokymo(si)
metodus, gerės ugdymo kokybė.

2. Mokinių asmeninės
pažangos analizė.

Birželis pradinio ugdymo
mokytojai

Bus nustatyti mokinių pasiekimai
bei pažangos lygiai. Padės
tikslingiau planuoti ir organizuoti
tolesnį mokinių mokymąsi, tobulinti
profesines kompetencijas siekiant
individualios pažangos.

3. Metodinės veiklos
planavimas. 2021-2022
m.
Ilgalaikių planų
derinimas.

Rugpjūtis-
rugsėjis

Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
mokytojai

Tinkamai suplanuota veikla padės
įgyvendinti iškeltus tikslus ir
uždavinius, gairės mokinių
pasiekimai.

4. Pasidalijimas gerąja
patirtimi: IKT ir kitų
priemonių naudojimas
pamokose, neformaliojo
ugdymo programų
papildymas STEAM
elementais. Įtraukusis
ugdymas.

Lapkritis Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
mokytojai

Pasidalinti gerąja patirtimi, taikant
efektyvius ugdymo(si)/mokymo(si)
metodus, gerės ugdymo kokybė.

II. Pranešimai.



5.
3

Pranešimai/pasidalijimas
naudinga informacija iš
kvalifikacinių seminarų.

Balandis Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
mokytojai

6. I pusm./ metinės mokinių
asmeninės pažangos
analizė

Sausis,
birželis

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ir pradinio
ugdymo
mokytojai

Mokinių mokymosi pasiekimų lygio
atitikimas pagal išsilavinimo
standartus.

7. Aktyvumo ir dėmesio,
elgesio sutrikimų
turinčių mokinių
ugdymas

Birželis Rosita Mėlinienė Mokinių turinčių pritaikytas ir
individualias programas pasiekimų
gerinimas.

8. Gerosios patirties sklaida
iš kvalifikacinių
seminarų

Spalis IU, PU, prad. kl.
mokytojos

Pasidalijimas gerąja patirtimi,
taikant efektyvius metodus, gerės
ugdymo kokybė.

III.  Dalyvavimas Kauno rajono, respublikiniuose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
metodinėse dienose, renginiuose, seminaruose.
9.

Dalyvavimas kitų įstaigų
organizuojamose
veiklose ir dalijimasis
gerąja patirtimi.

2022 m. mokytojos Pasidalijimas gerąja patirtimi,
asmeninių ir profesinių
kompetencijų tobulinimas gerins
ugdymo kokybę ir įstaigos įvaizdį.

IV.  Kauno rajono ir respublikinių renginių organizavimas.

10. Dalyvavimas renginyje
“Lietuvos Katalikų
bažnyčios kronikos
pėdsakai Kauno rajone”,
skirtame LKBK leidybos
50-čiui.

kovo 22 d. Direktorė

11. Pradinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikų ir jų
mokytojų
“Velykinio sveikinimo
kelionė”, skirta
savanorystės
metams.

Balandžio
4-15 d.

V. Jucienė,
L.Mikalajūnienė

Savanoriškas apsilankymas,
dovanėlių gaminimas ir teikimas,
globotinių pradžiuginimas.

12. Kauno r. ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų

Gegužės
mėn.

L.Sargsyan



konkursas “Nors esi
maža, bet esi didi”.

13. Ankstyvojo ir
ikimokyklinio amžiaus
vaikų kūrybinių darbų
paroda “Smėlio
stebuklai” pagal
STEAM metodą.

Birželio
mėn.

A.Rimkienė,
A.Poželienė

Taikys STEAM metodo elementus,
stiprins bendradarbiavimą tarp
ugdymo įstaigų.

14. Lietuvių liaudies meno
(tapybos, popieriaus
karpinių kūriniai,
dailiųjų  amatų dirbiniai,
sodai)  paroda.

Gruodžio
mėn.

A.Kerulienė Stiprins bendradarbiavimą tarp
įstaigų, patenkins ir puoselės
bendruomenės narių kultūrinius
poreikius.

V. Kita veikla.

11.

Edukacinė mokytojų
išvyka

birželis Metodinės
grupės
pirmininkas,
mokytojai

Pedagoginės patirties plėtimas.

12.
Diskusija „Pirmokų
adaptacija“

Sausis Giedrė
Butkienė Asmeninės pažangos siekimas.

13.

1  klasės skaitymo
patikros, 2-4 klasės
teksto suvokimo analizė
(bandomųjų darbų
aptarimas)

Kovas Prad. kl.
mokytojai

Išsiaiškinamas pasiekimų lygis,
numatomos užduotys,  laiku šalinamos
spragos.

14.

Mokytojų sukurtų
vaizdinių, IT
mokymo(si) priemonių
pristatymas.

Birželis Metodinės
grupės
pirmininkas,
mokytojai

Gerosios patirties sklaida suteiks
galimybę kitiems mokytojams taikyti
efektyvias priemones savo pamokose
ir siekti geresnių mokymosi rezultatų.

15.

Stendų koridoriuje
atnaujinimas vaikų
darbeliais, informacijos
teikimas.

2022 m. Prad. kl. ir
ikimok.
ugdymo
mokytojos

Mokyklos erdvės taps jaukesnės ir
patrauklesnės.

16.

Gerosios patirties bei
žinių, įgytų
mokymuose,
seminaruose sklaida

2022 m. Metodinės
grupės
pirmininkas,
mokytojai

Gerosios patirties sklaida suteiks
galimybę kitiems mokytojams taikyti
efektyvias priemones savo pamokose
ir siekti geresnių mokymosi rezultatų.



metodinėje grupėje,
mokytojų taryboje,
rajone ir kt.

Pastaba. Metodinės  grupės pirmininkas pasilieka teisę esant reikalui keisti ar papildyti planą.

Metodinės grupės pirmininkė Verutė Jucienė



7.VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

Prioritetas – Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiksmingumo didinimas.

Tikslas:
1. Siekti kokybiško ugdymo, orientuoto į kiekvieną vaiką.
2. Stiprinti ugdytinių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Ugdyti socialinius ir emocinius ugdytinių gebėjimus.

Uždaviniai:
1. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą įtraukiojo ugdymo, vaiko teisių

apsaugos, emocinio saugumo ir kitais prevencijos klausimais.
2. Dalyvauti kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą.
3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių,

nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitais atvejais.
4. Konsultuoti tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
5. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą ir individualizavimą

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingi Laikas

Posėdžiai
1. Logopedo veiklos plano 2022 m. aptarimas R. Mėlinienė Sausis
2. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų aptarimas N. Mazurkevičienė Sausis
3. Logopedo 2022/2023 m. m. darbo ataskaitos

aptarimas
R. Mėlinienė Birželis

4. Pritaikytų programų bei logopedo planų derinimas N. Mazurkevičienė Rugpjūtis
5. Kalbos ir komunikacijos bei specialiųjų poreikių

mokinių sąrašų derinimas
R. Mėlinienė Rugsėjis

6. Mokinių elgesio taisyklių pažeidimų – smurto,
patyčių, žalingų įpročių ir kitų pažeidimų atvejų
analizė bei prevencinių priemonių planavimas

N. Mazurkevičienė Pagal poreikį

7. Pirminis ir pakartotinis specialiųjų poreikių
mokinių vertinimas

R. Mėlinienė Pagal poreikį

8. Vaiko gerovės komisijos ataskaitos aptarimas N. Mazurkevičienė Gruodis
Prevencinė veikla

9. Supažindinimas su elgesio taisyklėmis IU ir pradinių klasių
mokytojai

Rugsėjis



10. Pagalba mokytojams rengiant pritaikytas
programas. Kalbos ir komunikacijos bei
specialiųjų poreikių mokinių sąrašų rengimas

R. Mėlinienė Rugsėjis

11. Tėvų supažindinimas su mokyklos darbo tvarką
reglamentuojančiais dokumentais.

Administracija,
IU mokytojai

Spalis

12. Pranešimų apie patyčias nagrinėjimas bei
prevencinių priemonių taikymas

VGK Pagal poreikį

13. Mėnuo be patyčių IU ir pradinių klasių
mokytojai

Kovas

14. Korekcinis darbas su mokiniais, turinčiais
bendravimo, elgesio, pamokų nelankymo ir kitų
problemų

VGK, IU ir pradinių
klasių mokytojai

Pagal poreikį

15. Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams,
mokytojams

R. Mėlinienė Pagal poreikį

16. Mokinių sveikatos priežiūros organizavimas,
dalyvavimas sveikatos ugdymo ir fizinio
aktyvumo projektuose.

R. Meškauskienė Nuolat

17. „Sveikatos savaitė“ R. Meškauskienė Balandis
18. Informacijos, gerosios patirties sklaida, seminarų

medžiagos aptarimas
VGK Nuolat

19. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais VGK Nuolat
20. Prevenciniai renginiai VGK, mokytojai Nuolat

Mokyklos bendruomenės švietimas

21. Pranešimas pradinių klasių metodinėje grupėje
„Aktyvumo ir dėmesio, elgesio sutrikimų turinčių
mokinių ugdymas“.

R.Mėlinienė Birželis

22. Pranešimas mokyklos bendruomenei ,, Kalbos
ugdymo iššūkiai.

R.Mėlinienė Spalis

Krizių valdymas

22. Krizės valdymo priemonių organizavimas
mokykloje įvykus krizinei situacijai

N. Mazurkevičienė,
VGK

Krizės atveju

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Narutė Mazurkevičienė



8. LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS
Prioritetas: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiksmingumo

didinimas.

Tikslas: Siekti kokybiško ugdymo, orientuoto į kiekvieną vaiką.

Eil.
Nr.

Priemonės Terminai Atsakingas

1. Uždavinys – vykdyti konsultacijas ir tyrimus.
1.1. Vykdyti tyrimus:

1.Tirti mokinių tartį.
2.Tirti mokinių žodyną.
3.Tirti mokinių rišliąją kalbą.
4.Tirti mokinių skaitymo įgūdžius.
5.Tirti mokinių rašymo įgūdžius.
6.Vertinti mokinių ugdymosi pasiekimus.

7.Rengti veiklos ataskaitas.

Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Kartą  per
pusmetį
Birželis

R. Mėlinienė
R. Mėlinienė
R. Mėlinienė
R. Mėlinienė
R. Mėlinienė
R. Mėlinienė

R. Mėlinienė

1.2. Konsultuoti mokinius ir tėvus:
1.Konsultuoti mokinių tėvus kalbos ugdymo, kalbėjimo ir
komunikacijos  sutrikimų šalinimo bei ugdymo klausimais.
2. Konsultuoti mokytojus kalbos ugdymo, kalbėjimo ir
komunikacijos  sutrikimų šalinimo bei ugdymo klausimais.
3. Konsultuoti mokytojus pritaikytų ir individualizuotų
programų rengimo klausimais.

Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Pagal
poreikį

R.Mėlinienė

R. Mėlinienė

R. Mėlinienė

2. Uždavinys - bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos  specialistais,
mokinių tėvais.
1. Padėti mokytojams rengti pritaikytas ir individualizuotas
programas.
2. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos mokytojais.
3. Dalyvauti Kauno r. Pedagoginės psichologinės tarnybos
organizuojamoje šventėje, skirtoje spec. poreikių
mokiniams.
4. Rengti dokumentus mokinių specialiųjų ugdymosi
poreikių vertinimui Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
5. Dirbti Vaiko gerovės komisijoje.
6. Dirbti mokyklos veiklos plano 2021 m. rengimo grupėje.
7.Standartizuotų testų vykdymas.
8. Pranešimas pradinių klasių metodinėje grupėje
„Disleksijos šalinimas“.
9.Pranešimas „Įtraukusis ugdymas“ visuotiniame tėvų
susirinkime.

Pagal
poreikį
Nuolat
Gegužė

Pagal
poreikį
Nuolat
Sausis
Balandis,
gegužė
Birželis

Spalis

R. Mėlinienė

R. Mėlinienė

R. Mėlinienė

R. Mėlinienė
R. Mėlinienė
R. Mėlinienė

R. Mėlinienė

R. Mėlinienė
3. Uždavinys - tobulinti kvalifikaciją ir veiklos organizavimą.

1. Kelti kvalifikaciją.
2. Parengti mokomąją medžiagą.
3. Rengti kalbos ugdymo programas.

Nuolat
Nuolat
Rugsėjis

R. Mėlinienė
R. Mėlinienė
R. Mėlinienė



4. Bendradarbiauti su Pedagoginės psichologinės tarnybos
specialistais, dalyvauti jos organizuojamuose projektuose.

Nuolat R. Mėlinienė

Logopedė Rosita Mėlinienė

9.SVEIKATOS UGDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

Veiklos prioritetai:
● Fizinė ir emocinė sveikata.
● Saugus ir sveikas vaikas.
● Žalingų įpročių prevencija.

Eil
.
Nr.

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys

1. Edukacinė valandėlė “Sveiko maisto
piramidė”.

Sausis L.Mikalajūnienė

2. Sveikatingumo savaitė “Taisyklingai
kvėpuoju, sveikai gyvenu”

Vasaris IU mokytojos

3. Mankštelė lauke “Baltos ausys ir rausvi
skruostukai”.

Vasaris A.Rimkienė

4. Pokalbis “Mandagus elgesys prie
stalo”.

Vasaris L.Mikalajūnienė

5. Sveikatos valandėlė  „Dantukų priešai
ir draugai“

Kovas VSPS
R. Meškauskienė

6. Praktinis užsiėmimas - sveikuoliškas
patiekalas “Dovana Lietuvai”.

Kovas L.Mikalajūnienė

7. Veiksmo savaitė “Be patyčių” Kovas A.Rimkienė
8. Fizinis aktyvumas. Taisyklingos

laikysenos užsiėmimai
Balandis VSPS

R. Meškauskienė
9. Praktiniai užsiėmimai vaikams ir jų

tėveliams  “Sveikesnė šeima”
Balandis A.Keruliene

10. Sveikos mitybos valandėlė “Pramuši
ledą - randi sidabrą, pramuši sidabrą -
randi auksą. Kas tai?”

Balandis L.Mikalajūnienė

11. Ekologinis projektas “Sveikatingumo
takas”

Balandis-gegužė IU mokytojos

12. Mini projektas “Pavasario vitaminai”. Gegužė L.Mikalajūnienė
13. Sveikatos rytmetys: Gegužės -5-oji -

Pasaulinė švarių rankų diena
Gegužė VSPS

R. Meškauskienė,
pradinio ugdymo
mokytojos

14. Praktinis užsiėmimas “Vasaros gaiva”. Birželis L.Mikalajūnienė

15.
Diskusija „Vasaros pavojai. Erkių
platinamos ligos“

Birželis VSPS
R. Meškauskienė



16. Sveikatos valandėlė „Vaistažolių
burtai“

Liepa VSPS
R. Meškauskienė
A.Rimkienė

17. Projektas “Obuoliukas - sveikuoliukas” Rugsėjis L.Mikalajūnienė
19. Akcija: riedame dviratukais ir

paspirtukais!
Rugsėjis VSPS

R. Meškauskienė
20. Akcija „Mano spalvotos emocijos“,

skirta Pasaulinei psichikos sveikatos
dienai paminėti

Spalis VSPS
R. Meškauskienė

21. Projektas “Rudens vaišės” Spalis A.Poželienė
22. Praktinis užsiėmimas „Sveikatai

palanki mityba: Sudėliok savo mitybos
piramidę“

Lapkritis VSPS
R. Meškauskienė

23. Rytmetys “Duonelė ant mano stalo” Lapkritis A.Rimkienė

24. Viktorina 3 – 4 klasių mokiniams
„Pasveik be antibiotikų“

Gruodis VSPS
R. Meškauskienė

25. Pamokos pradinio ugdymo vaikams
„Alkoholio karalystėje“

Gruodis VSPS
R. Meškauskienė

SSM koordinatorius Asta Rimkienė

10. PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil
.

Nr.

Veiklos tipas ir pavadinimas Veiklos vieta Veiklos data ir
laikas,

Periodiškumas

Atsakingas
asmuo,

kontaktai

1. Patyčių prevencija (pagal
mokyklos–daugiafunkcio centro
patyčių prevencijos ir
intervencijos tvarkos aprašą
(patvirtintas 2017 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. V–74–a)

Mokyklos aplinkos Nuolat Direktorė

2. Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencija

Pasaulio pažinimas,
klasės vadovo veikla

5 val. kiekvienoje
klasėje

Pradinių klasių
mokytojai

3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo
bei rengimo šeimai bendroji
programa

Pasaulio pažinimas,
klasės vadovo veikla

5 val. kiekvienoje
klasėje



4. Žmogaus saugos bendroji
programa

Pasaulio pažinimas,
fizinis ugdymas

5 val. kiekvienoje
klasėje

5. Ugdymo karjeros programa Mokomieji dalykai
(lietuvių k.,
matematika, pasaulio
pažinimas, muzika),
klasės vadovo veikla

5 val. kiekvienoje
klasėje

6. Etninės kultūros ugdymas pasaulio pažinimas,
muzika, dailė ir
technologijos

5 val. kiekvienoje
klasėje

7. Informacinių komunikacinių
technologijų ugdymas

Integracija į
mokomuosius
dalykus

5 val. kiekvienoje
klasėje

8. Korupcijos prevencija.Akcija,
skirtas tarptautinei Korupcijos
dienai.

Klasės valandėlės Direktorė,
pradinių klasių
mokytojos

8. Obuolio draugai

Įveikiame kartu

Klasės valandėlė 24 valandos 2, 4
klasėse

3 klasėje

V. Jucienė

K.Sinkevičienė

9. Kimochis

Laikas kartu

Ikimokyklinė-priešm
okyklinė grupės

Boružiukų gr

Pelėdžiukų gr.

A.Rimkienė

L.Mikalajūnienė

10. Neformalaus švietimo Jaunieji
tyrinėtojai. STEAM metodika.

Mokyklos aplinkos Pirmadieniais V. Jucienė

11. Neformalaus švietimo būrelis
Matematika linksmai su
STEAM.

Mokyklos aplinkos Antradienis K.Sinkevičienė

12. Fizinio aktyvumo treniruotės
bendruomenei.

Mokyklos aplinkos,
sporto aikštynas.

Kartą per savaitę A.Kerulienė

13. Futbolo treniruotės (0-4 kl.) Sporto salė, sporto
aikštynas

Du kartus per
savaitę

FK „Šešupė“

14. Bendro fizinio pasirengimo
užsiėmimai bendruomenei

Treniruoklių salė I-IV 15.00-20.00 Lionė Pikelienė

15. Krepšinio užsiėmimai
bendruomenei

Sporto salė Ketvirtadieniais
18.00-20.00

sporto veiklos
organizatorius

16. Vaikų liaudiškos muzikos
kapelos  „Karklynėlis“ veikla

Mokyklos aplinkos Penkis kartus per
savaitę

Regina
Aleknienė

17. Folkloro ansamblio „Karklė“

veikla

Mokyklos aplinkos Trečiadieniais Regina
Aleknienė



18. Vaikų „Akordeonistų“ grupės
užsiėmimai

Mokyklos aplinkos Penkis kartus per
savaitę

Regina
Aleknienė

19. Aktyvios gyvensenos klubo
užsiėmimai bendruomenei

Mokyklos aplinkos Kartą per savaitę Audronė
Kerulienė

20. Judriosios pertraukos (1-4 kl.) Mokyklos aplinkos 2 k. per savaitę L. Pikelienė
21. Veiksmo savaitė be patyčių 2021

m (1-4 kl. Ir ikimokyklinio
amžiaus grupės)

Mokyklos aplinkos Kovas Mokytojai

22. Akcija „Darom 2021“ (1-4 kl.) Mokyklos teritorija Balandis

23. Tolerancijos diena Mokyklos aplinkos Lapkritis Direktorė
24. Kultūros paso renginiai Mokyklos aplinkos,

išvykos
2-3 kartai per

metus
Direktorė

25. Policijos darbuotojų edukaciniai
renginiai

Mokyklos aplinkos 1-2 kartus per
metus.

Direktorė

26. Atvykstantieji teatro
pasirodymai, prevencinės
programos tematika.

Mokyklos aplinkos 5 kartai per
metus.

Direktorė

Pastaba: prevencinės temos integruojamos į IU ir PU programas.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Narutė Mazurkevičienė

11. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS

Tikslas – Įtraukiojo mokymosi ir aktyviųjų ugdymosi metodų įtraukimas į ugdymo procesą.
Uždaviniai:

1. Tinkamai organizuoti ir stebėti ugdymo procesą.
2. Tenkinti mokinių užimtumo poreikius.
3. Sudaryti sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją ir tobulinti ugdomąją veiklą.

Eil
.
Nr.

Veikla Laikas Atsakingas Laukiami rezultatai

1. Ilgalaikių planų analizė, tvirtinimas.
Neformaliojo švietimo programų
derinimas ir tvirtinimas.
Individualizuotų ir pritaikytų
ugdymo programų derinimas ir
tvirtinimas.
Klasių auklėtojų planų derinimas ir
tvirtinimas.

Rugsėjo mėn. Direktorius,
metodinių
grupių
pirmininkai

Tinkamai
organizuojamas
ugdymo procesas,
sudaromos sąlygos
įvairiapusiam
mokinių
ugdymui(si).



2. Ugdymo programų įgyvendinimo
priežiūra.
Neformaliojo švietimo veiklos
priežiūra.

2021 m. Direktorius Analizuojama
situacija.
Realizuojami
mokinių užimtumo
poreikiai.

3. Pamokų  :
skaitmeninių mokymosi priemonių
taikymas, aktyviųjų mokymosi
metodų taikymas, mokinio
individualios pažangos vertinimas ir
įsivertinimas, pagalba mokiniui
siekiant individualios pažangos.

Pagal
stebimų
pamokų
tvarkaraštį

Direktorius Analizuojama, kaip
pamokos vadybos
tobulinimas lems
mokymosi kokybės
gerinimą, pagalbos
teikimą, mokymosi
sėkmingumą.

4. Ikimokyklinio ugdymo veiklos
stebėjimas ir aptarimas.

Pagal
stebimų
veiklų
tvarkaraštį

Direktorius Analizuojama
ikimokyklinio
ugdymo veikla.

5. Neformaliojo švietimo programų ir
mokinių poreikių tenkinimo analizė.

2021 m.
gegužės mėn.

Direktorius Numatyti mokinių
užimtumo
galimybes kitiems
mokslo metams.

6. Pradinio ugdymo pasiekimų
rezultatų/komentarų stebėjimas ir
analizė.

2021 m. Direktorius Įvertinti
sėkmingumą, ,
pateikti pasiūlymų.

7. Elektroninių dienynų priežiūra. 2021 m. Direktorius Laiku, teisingai,
tvarkingai
pildomas dienynas.

8. Kultūrinių, sportinių veiklų
mokykloje–daugiafunkciame centre
stebėsena, aptarimai.

2021 m. Direktorius Realizuojami
bendruomenės
užimtumo
poreikiai.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                             Narutė Mazurkevičienė

12. VISUOTINIAI TĖVŲ SUSIRINKIMAI

Eil.
Nr.

Svarstomi klausimai Atsakingi Laikas

1. 1. I pusmečio mokinių pasiekimų
rezultatai.
2. Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos
organizavimas 2021 m.
3. Susitikimai su klasių vadovais.

Direktorius,
Klasių vadovai

Vasaris

2. Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas. Direktorius Vasaris
3. 1. Standartizuotų testų rezultatų aptarimas.

2. II pusmečio mokinių pasiekimų
rezultatai.

Direktorius,
Klasių vadovai

Gegužė
Birželis



3. Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos
aptarimas.
4. Susitikimai su klasių vadovais. Pagal poreikį

4. 1. 2021-2022 m. m. ugdymo aktualijos ir
naujovės.
2. Supažindinimas su elektroniniu dienynu
,,Mūsų darželis“. Tėvų komitetų rinkimai.
4. Pranešimas „Įtraukusis ugdymas“
visuotiniame tėvų susirinkime.

Direktorius,
Klasių vadovai

Klasių, grupių
vadovai
Logopedė Rosita
Mėlinienė

Rugpjūtis

Rugsėjis
Kovas

5. Klasių tėvų susirinkimai. Klasių vadovai Pagal klasių vadovų
darbo planus.

6. Individualūs pokalbiai su tėvais, tėvų
konsultavimas ugdymo klausimais.

Pagal poreikį Mokytojai,
Direktorius

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Narutė Mazurkevičienė

13. RENGINIŲ PLANAS

Tikslai:

1. Puoselėti mokinių ir ugdytinių pažintinės, kūrybiškumo, pilietiškumo
kompetencijas.

2. Į kultūrinę veiklą integruoti prevencines programas.

Eil.
Nr. Renginio pavadinimas Data Atsakingi Laukiami rezultatai

1 Trys karaliai atkeliavo Sausis Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojos,
A.Kerulienė

Puoselės tradicijas.

2 Pilietinė iniciatyva
„Atmintis gyva, nes
liudija“, pagarbos
bėgimas “Vilties kelias”,
trumpametražių filmų
apie Sausio 13-osios
įvykius peržiūra.

Sausis Direktorė,
ikimokyklinio ir
pradinių klasių
mokytojos, A.
Kerulienė

Ugdys vaikų pilietiškumą,
stiprės Batniavos
mokyklos-daugiafunkcio
centro ir Batniavos
bendruomenės narių
bendrystė..

3 Pasaulinė sniego diena. Sausis Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojos,

Praleis daugiau laiko gamtoje,
gėrėsis savo pastatytu darbu.



pradinių klasių
mokytojos,
A.Kerulienė

4 Vakaronė “Prie arbatos
puodelio”.

Sausis Asta Rimkienė Ugdys bendrystės ir dėmesio
vienas kitam jausmus.

5 Sveikatingumo savaitė
“Taisyklingai kvėpuoju,
sveikai gyvenu”.

Vasaris Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojos

Gilins taisyklingo kvėpavimo
ir sveikos gyvensenos įpročius.

6 Valentino dienos paštas
“Širdelė draugui”.

Vasaris Ligita
Mikalajūnienė

Suteiks geras emocijas sau ir
kitiems.

7 Renginių ciklas, skirtas
Vasario 16-osios
minėjimui: Akcija
vasario 16-ajai,
B.Brazdžionio eilės
Lietuvai, viktorina
“Vasario 16-oji”,
fotografijų  paroda.
Trispalvių gėlių pievelės
kūrimas

Vasaris Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
mokytojos,
A.Kerulienė

Ugdys bendruomenės narių
pagarbos jausmą savo šaliai,
gilins Lietuvos istorijos žinias,
stiprins pilietiškumą ir
bendrystę.

8 Renginių ciklas, skirtas
Paštuvos Šv.Barboros
parapijos jubiliejinių
metų minėjimui.

Visus metus Batniavos
bendruomenės

Ugdys bendruomeniškumą

9 Užgavėnių šventė
“Žiema, žiema, bėk iš
kiemo“ .

Kovas Regina Aleknienė,
Audronė
Kerulienė,
ikimokyklinio ir
pradinių klasių
mokytojos

Lietuviškų tradicijų
puoselėjimas, ugdys
kūrybiškumą.

10 “Beždžioniukų
diskoteka”

Kovas Vitalija
Petrauskienė

Lavins fizinį aktyvumą, plės
bendravmo įgūdžius, stiprins
muzikos pajautimą.

11 Kino vakaras „Kinas
darželyje“.

Kovas Ligita
Mikalajūnienė

Gerės bendravimas ir
bendradarbiavimas su
ugdytinių tėvais.

12 Lietuvos Katalikų
bažnyčios kronikos
pėdsakai Kauno rajone.
Renginys skirtas LKBK
leidybos 50-čiui.

Kovas Direktorė Pradinukai org. piešinių
parodą “Lietuvos Bažnyčios”



13 Mėnuo  „Be patyčių“ Kovas SSM tinklo
koordinatorė

Socialinės kompetencijos,
bendravimo ir
bendradarbiavimo ugdymas

14 Lauko erdvių
pritaikymas/įrengimas
turiningam laisvalaikio
praleidimui

kovas-balandis Verutė Jucienė Stiprinti sveikatą, lavinti fizinį
aktyvumą

15 Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienos
minėjimas.

Kovas Audronė
Kerulienė,
pradinių klasių ir
ikimokyklinio
ugdymo
mokytojos.

Dalyvavimas pilietinėje
akcijoje, ugdomas pareigos
jausmas savo tėvynei.

16 Savaitė “Be patyčių” Kovas PU, IU, pradinių
klasių mokytojos

Ugdyti gražų bendravimą

17 Tarptautinės Teatro
dienos minėjimas.

Kovas Audronė
Kerulienė

Ugdomas domėjimasis teatru.

18 Kūrybinės dirbtuvės
„Artėja Velykos“

Kovas/balandis Audronė
Kerulienė

Ugdyti bendruomenės narių
saviraišką, kūrybingumą.

19 Projektas “Auginkim ir
pažinkim”.

Kovas/balandis Asta Rimkienė
Vitalija
Petrauskienė

Įvairinti ugdymo formas.

20 Atvelykio renginys
vaikams „Riedėkit,
margučiai“

Balandis Audronė
Kerulienė,
pradinių klasių
mokytojos

Tradicijų ir kalendorinių
švenčių šventimo tęstinumas.

21 Velykų rytmetys
“Velykės Kiškienės pilna
pintinėlė margučių”.

Balandis Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojos

Skatinimas domėtis Velykų
papročiais ir tradicijomis.

22 Renginys „Šokių kerai“,
skirtas Tarptautinei šokių
dienai paminėti.

Balandis Audronė
Kerulienė

Skatinamas domėjimasis
šokiais.

23 „Pasakų pasaulyje“ vaikų
knygos dienai ir
H.K.Anderseno
gimtadieniui paminėti.

Balandis Batniavos
biblioteka, IU ir
pradinių klasių
mokytojos

Mokymosi mokytis
kompetencijos ugdymas ,
skaitymo ir kūrybiškumo
įgūdžių gerinimas.

24 Pasaulinės knygos diena.
Akcija “Pasidalink
knygele su draugu”.

Balandis Asta Rimkienė,
Ligita
Mikalajūnienė

Stiprinamas ryšys su knyga,
suaugusiojo pagalba skaitant.

25 Ekologinis projektas
“Sveikatingumo takas”.

Balandis/gegužė Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojos

Stiprins sveikatingumo
kompetenciją.



26 Motinos dienos
minėjimas “Mama, savo
meilę dovanoju Tau”.

Gegužė A.Kerulienė,
R.Aleknienė

Stiprins padėkos ir pagarbos
jausmą savo Mamai.

Pirmokų “Abėcėlės
šventė”.

Gegužė G.Butkienė Įprasmins savo geras emocijas,
kad jau pažįsta visas raides ir
jau skaito knygeles. Prisimins
ir išmoktas daineles, parodys
gražiausius piešinius.

27 Kauno r. ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
įstaigų konkursas “Nors
esi maža, bet esi didi”.

Gegužė L.Sargsyan

28 Atvirų durų mėnesis
“Mama (tėtis) - geriausias
auklėtojas”.

Gegužė Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojos

Ugdomas pagarbos ir dėmesio
jausmas šeimai.

29 Renginys „Mūsų
šeimynėlė“, skirtas
Tarptautinei Šeimos
dienai.

Gegužė Audronė
Kerulienė,
sporto veiklos
organizatorius,
pradinių klasių
ir IU mokytojos

Ugdoma bendrystė ir dėmesys
šeimai.

30 Priešmokyklinukų
išleistuvės „Paskutinė
diena darželyje“.

Gegužė Ligita
Mikalajūnienė

Pademonstruos savo išmoktus
eilėraščius, daineles, turės
geras emocijas.

31 Ankstyvojo ir
ikimokyklinio amžiaus
vaikų kūrybinių darbų
paroda “Smėlio
stebuklai” pagal STEAM
metodiką.

Birželis A.Rimkienė,
A.Poželienė

Taikys STEAM metodo
elementus, stiprins
bendradarbiavimą tarp
ugdymo įstaigų.

32 Renginys “Vaistažolių
takeliu”

Birželis V. Petrauskienė Lavins sveikatingumo žinias,
tarpusavio bendravimo
įgūdžius.

34 Vaikų gynimo dienos
minėjimas „Vaikystės
spalvoti sapnai...“

Birželis Batniavos
biblioteka,
Audronė
Kerulienė,
pradinių klasių
mokytojos

Parodomas dėmesys vaikams,
vaikai patirs jausmą ir
žinojimą, kad kiekvienas
vaikas yra svarbus.



35 Mokslo metų pabaigos
šventė ,,Sudie,
mokyklėle, sveika,
vasarėle!“

Birželis Pradinių klasių
mokytojos

Mokėjimo mokytis, socialinė,
bendravimo ir
bendradarbiavimo bei
kūrybiškumo ugdymas.

36 Praktinis užsiėmimas
„Vainikus pinsime,
Jonus dabinsime“.

Birželis Audronė
Kerulienė,
Regina
Aleknienė

Puoselėjama senųjų švenčių
šventimo tradicija,
bendruomeniškumas.

37 Karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena.

Liepos 6 d. Audronė
Kerulienė,
Regina
Aleknienė

Ugdomas pilietiškumas ir
pagarbos savo tėvynei
jausmas.

38 Praktinis užsiėmimas
“Žolinėms artėjant“.

Rugpjūtis Audronė
Kerulienė

Ugdoma bendrystė,
kalendorinių švenčių šventimo
tradicijos.

39 Projektas “Obuoliukas -
sveikuoliukas”.

Rugsėjis Ligita
Mikalajūnienė

Stiprinama sveikatingumo
kompetencija, ieškoma
įvairesnių mokymo metodų.

40 Kauno raj. folkloro
ansamblių šventė
“Rudens daina” 2022

Rugsėjis Regina
Aleknienė

Etninės kultūros ir tradicijų
puoselėjimas.

41 Piešinių paroda “Mūsų
grupė - Boružiukai”

Rugsėjis Asta Rimkienė Kuriama teigiama emocinė
aplinka.

Rudens lygiadienio
šventė

Rugsėjis Audronė
Kerulienė

Gilinamos kalendorinių
švenčių šventimo tradicijos,
stiprės bendruomeniškumas.

Dalyvavimas Europos
sporto savaitės projekte
BEACTIVE

Rugsėjis Audronė
Kerulienė

Gilinamos sveikatą
stiprinančios teorinės ir
praktinės žinios.

42 Išvyka „Rudenėlio
takeliu“

Rugsėjis/spalis Pradinių klasių
mokytojos

Stiprins sveikatingumo
kompetenciją.

43 Tėvelių darbų paroda
“Karūnėlės derliaus
šventei”.

Spalis Asta Rimkienė Stiprus ryšys tarp tėvelių ir
ugdymo įstaigos.

44 Pagyvenusių žmonių
diena „Gyvenimas teka
kaip Nemunas“.

Spalis Regina
Aleknienė,
Audronė
Kerulienė

Ugdosi pagarba vyresnio
amžiaus žmonėms.

45 Projektas “Spalvų
savaitė”.

Spalis Ligita
Mikalajūnienė

Įtvirtins spalvas įvairiais
mokymo metodais.



46 Projektas “Rudens
vaišės”.

Spalis Asta Poželienė Plės žinias apie rudens
gėrybes.

48 Renginys, skirtas
Europos suaugusių
švietimo savaitei.

Lapkritis Audronė
Kerulienė,
Batniavos
biblioteka

Skatinamas dalyvavimas,
domėjimasis netradiciniais
renginiais.

49 Tolerancijos diena Lapkritis Ikimokyklinio
ir pradinių
klasių
mokytojos

Socialinė komp., bendravimo
ugd.

50 “Moliūgų - žibintų “
šventė darželio
kiemelyje.

Lapkritis Vitalija
Petrauskienė

Ugdys meninius sugebėjimus,
stiprins bendravimą su
bendraamžiais ir pedagogais.
Stiprins estetinio vaizdo
įgūdžius.

Kūrybinės Advento
dirbtuvės.

Lapkritis Audronė
Kerulienė

Kūrybos proceso metu  bus
patenkinti kūrybiniai poreikiai,
sustiprės ryšys tarp renginio
dalyvių.

51 Advento renginys
“Kalėdos kvepia
laukimu”.

Gruodis Tikybos
mokytoja,
muzikos
mokytoja,
ikimokyklinio
ir pradinių
klasių
mokytojos

Kuriamas renginys padedantis
įtraukti tėvelius ir visą
bendruomenę.

52 Advento šviesos popietė
Paštuvos bažnytėlėje.

Gruodis Regina
Aleknienė,
Audronė
Kerulienė

Stiprinama Batniavos
bendruomenės narių
bendrystė.

51 Kalėdinis renginys -
eglės įžiebimas
„Kalėdų sapnas“.

Gruodis Audronė
Kerulienė,
meninio
ugdymo
mokytoja,
ikimokyklinio
ir pradinių
klasių
mokytojos.

Kurs teigiamą emocinę
aplinką.plės žinių bagažą apie
didžiausias metų šventes.



54 Kalėdinis rytmetys
“Kalėdų senelio
namelis”.

Gruodis Asta Poželienė Kurs teigiamas emocijas.

55 Vakaras su tėveliais
“Sausainių dekoravimo
dirbtuvėlės”.

Gruodis Ligita
Mikalajūnienė

Stiprinamas ryšys tarp tėvų,
vaikų ir pedagogų.

Metų eigoje planas gali būti koreguojamas.

14.PRIEDAI

14.1 DIETISTĖS METINĖS VEIKLOS PLANAS
Tikslas: Organizuoti ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų maitinimą, užtikrinti
geriausią maisto saugą ir kokybę, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.
Uždaviniai:

1. Formuoti teisingą ugdytinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos
įgūdžius.

2. Organizuoti racionalų maitinimą, atitinkantį vaikų anatominius, fiziologinius
požymius.

3. Teikti lopšelio – darželio bendruomenei žinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo
klausimais, bei   metodinę pagalbą pedagogams.

4. Inicijuoti sveikatingumo projektų, programų rengimą ir dalyvauti jų vykdyme.

Eil.
Nr. Priemonės Data Laukiami rezultatai

1

2

3

4

Esant būtinybei ar naujoms
rekomendacijoms sukurti naujus ar koreguoti
esamus valgiaraščius

Kartu su daugiafunkcio centro administracija
vykdyti Kauno apskrities maisto ir
veterinarijos tarnybos bei  Kauno
visuomenės sveikatos centro  nurodymus ir
pasiūlymus.

Dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų
posėdžiuose, ugdytinių tėvų susirinkimuose
ir teikti informaciją susijusią su vaikų
mityba.

Dalyvauti Kauno rajono švietimo centro
rengiamuose renginiuose, kvalifikacijos

Nuolat

Nuolat

Pagal grupių
darbo planus

Atnaujinti/pakoreguoti
valgiaraščiai, atitinkantys
naujausias
rekomendacijas.

Visada kokybiškas ir
rekomendacijas bei
reikalavimus atitinkantis
vaikų maitinimas

Suteikta  informacija apie
vaikų sveiką mitybą
ugdytinių tėvams,
internetinėjė
daugiafunkcio centro
svetainėje.



5

tobulinimo kursuose, seminaruose bei vietos
bendruomenėje skleisti gerąją patirtį.

Sudaryti 1-3 metų amžiaus grupės, 15 dienų
valgiaraštį

Pagal
sudarytus
grafikus

2021 rugsėjo
mėn.

Teikiamas grįžtamasis
ryšys apie vaikų maitinimo
ypatybes ir poreikius.

Integruotas ir įstaigos
vadovo patvirtintas vaikų
maitinimo valgiaraštis.

Dietistė                                                                                                      Domantė Sinkevičiūtė

14.3. KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZATORĖS
VEIKLOS PLANAS

1.Tikslas: Užtikrinti kultūrinių renginių organizavimo tęstinumą Batniavos seniūnijoje.
1.1.Uždavinys: Organizuoti kultūrinius renginius Batniavos seniūnijoje.
Priemonės Laikotarpis Laukiamas rezultatas
1.1.1. Valstybinių, kalendorinių švenčių
renginių organizavimas, atmintinų dienų
paminėjimai.

2022.01.01-
2022.12.31

Ugdomas ir stiprinamas valstybinių švenčių,
atmintinų dienų prasmės suvokimo ir
pilietiškumo jausmas, tautos papročių
prasmės suvokimas švenčiant kalendorines
šventes.

1.1.2. Netradicinių renginių - kūrybinių
dirbtuvių, bendruomenės narių darbų
parodų, žanrinių švenčių, vakaronių ir kitų
veikų organizavimas.

2022.01.01-
2022.12.31

Sudaromos laisvalaikio užimtumo sąlygos
Batniavos bendruomenės nariams, skatinamas
aktyvumas, kūrybiškumas, saviraiška,
bendrystė.

1.1.3. Aktyvios gyvensenos klubo
kultūrinės veiklos tęstinumas.

2022.01.01-
2022.12.31

Tenkinami sociokultūriniai poreikiai,
skatinama savanorystė kultūriniuose
renginiuose, bendrystė.

2.Tikslas: Bendradarbiavimas ir ryšių plėtojimas su kitomis kultūros įstaigomis, asociacijomis ir
institucijomis.
2.1.Uždavinys: Dalyvauti kultūriniuose projektuose, programose, renginiuose.
2.1.1. Dalyvavimas įgyvendinant projektus
ir programas su kitomis visuomeninėmis
organizacijomis ir įstaigomis.

2022.01.01-
2022.12.31

Dalyvavimas įgyvendinant kultūrinės veiklos
projektus, skatinamas bendravimas ir
bendradarbiavimas.

3.Tikslas: Gerinti kultūrinių paslaugų kokybę.
3.1. Uždavinys:Išplėsti kultūrinių renginių įvairovę.
3.1.1. Profesionalaus meno sklaidos,
kultūrinių mainų organizavimas.

2022.01.01-
2022.12.31

Skatinamas Batniavos bendruomenės narių
domėjimasis profesionalia menine kūryba,
bendruomenės narių meninis išprusimas.



3.1.2. Naujų kultūrinių renginių formų
įgyvendinimas naudojantis seminarų
medžiaga.

2022.01.01-
2022.12.31

Į renginius įsitraukia daugiau ir įvairesnio
amžiaus žiūrovų.

Kultūrinės veiklos organizatorė                                                                    Audronė Kerulienė

14.4. SPORTINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS

VEIKLOS PLANAS

1.Tikslas: Užtikrinti sportinių užsiėmimų organizavimo tęstinumą Batniavos seniūnijoje.

1.    Uždavinys: Vykdyti sportines treniruotes Batniavos seniūnijoje.

Priemonės Laikotarpis Laukiamas rezultatas

1.1.1. Sportinių užsiėmimų vaikams,
paaugliams ir suaugusiems vedimas ir
organizavimas.

2022.01.01
-

2022.12.31

Ugdomas ir stiprinamas
bendruomenės fizinis aktyvumas,
gerinamas suvokimas apie
sportinių užsiėmimų naudą
sveikatai.

1.1.2. Aktyviosios pertraukos
plėtojimas mokiniams pritaikant viso
kūno mankštas.

2021.01.01
-

2021.12.31

Mokiniams sudaromos sąlygos
pertraukos metu didinti fizinį
aktyvumą bei suprasti sportavimo
svarbą organizmui.

1.1.3. Sportinių užsiėmimų sklaidos
užtikrinimas.

2021.01.01
-

2021.12.31

Treniruočių viešinimas
socialiniuose tinkluose ir
seniūnijoje, siekiant pritraukti kuo
daugiau bendruomenės narių.

2.Tikslas: Sportinių švenčių organizavimas Batniavos seniūnijoje.

2.1.Uždavinys: Suorganizuoti ir įvykdyti sportines šventes.

2.1.1. Parengti pavasario ir rudens
sportinių švenčių planus ir programas.

2021.03.01
-

Bendruomenės dalyvavimas
sporto šventėse, fizinio aktyvumo,
bendravimo skatinimas.



2021.11.30

3.Tikslas: Gerinti treniruoklių salės kokybę.

3.1. Uždavinys: Pritraukti bendruomenės narių.

3.1.1. Prižiūrėti treniruoklių ir kitos
sportinės įrangos kokybę, naujos
sportinės įrangos planavimas.

2021.01.01
-

2021.12.31

Tvarkingų ir patikimų treniruoklių
naudojimas, naudojant įvairius
sportinius inventorius skatinti
bendruomenę sportuoti.

3.1.2. Sudaryti dvi skirtingas
treniruočių programas naudojant
turimą inventorių. Jas koreguoti ir
atnaujinti pritaikant pagal
bendruomenės poreikius.

2021.01.01
-

2021.12.31

Paruoštos programos pritrauks
daugiau lankytojų, bendruomenės
nariams bus sudarytos sąlygos
taisyklingai ir kokybiškai
sportuoti.

Sporto veiklos organizatorius                                                                    Lukas Kvedys


