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ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-

GIEDRIAUS GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS 

 

Tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui  gimnazijoje. 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo 

turinį ir vykdant stebėsenos procesus.  

2. Skatinti bendradarbiavimą ir teikti metodinę pagalbą.  

3. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.  

4. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant 

atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus. 

1.1. Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo gimnazijoje 

komandos sudarymas. 

2022 m. 

rugsėjis 

Direktorius Suformuota UTA 

komanda ir 

patvirtinta 

direktoriaus 

įsakymu 

1.2. UTA diegimo gimnazijoje 

veiksmų ir priemonių plano 

sudarymas. 

2022 m.  

spalis 

UTA komanda Sudarytas UTA 

diegimo 

gimnazijoje 

veiksmų ir 

priemonių planas 

1.3. Informacijos viešinimo skilties 

gimnazijos interneto svetainėje 

sukūrimas. 

2022 m.  

spalis 

UTA komanda Sukurta skiltis 

viešinimui 

1.4. Veiklų, skirtų susipažinimui su 

Bendrųjų programų įvadu ir 

Kompetencijų raidos aprašu, šių 

dokumentų aptarimui, 

organizavimas.  

2022 m. 

lapkritis 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

UTA komanda 

supažindinama su 

aktualijomis 

1.5. Veiklų, skirtų susipažinimui su 

Bendrųjų programų įvadu, 

Kompetencijų raidos aprašu, šių 

dokumentų aptarimui, 

organizavimas. 

  

2022 m. 

gruodis 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

susipažįsta su 

Bendrųjų 

programų įvadu ir 

Kompetencijų 

raidos aprašu, tai 

aptaria metodinėse 

grupėse 

1.6. Susipažinimas su atnaujintomis 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, 

naujovių aptarimas metodinėse 

2022 m. 

gruodis 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių 

grupių nariai 

Diskusijų 

metodinėse 

grupėse metu 

išsiaiškinta, kokios 

naujovės kelia 



2 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

grupėse. Pedagoginio personalo 

turimų kompetencijų įvertinimas. 

neaiškumų, kurios 

pedagoginės 

kompetencijos 

tobulintinos  

1.7. Pasirengimo diegti BP situacijos 

analizė ir poreikių nustatymas, 

korekcija (mokytojų kvalifikacija, 

mokymo ir mokymosi priemonės, 

ugdomosios aplinkos kūrimas ir 

kt.). 

2022 m. 

gruodis 

Pavaduotojai 

ugdymui 

Atliktas 

įsivertinimas,  

veiklų planavimas 

1.8. Ugdymo aplinkos pritaikymas 

pasirengiant kokybiškam UTA 

įgyvendinimui. 

2022–2024 m. Administracija Atnaujinta 

ugdymo aplinka 

(vadovėliai, IT 

įranga, mokymo 

priemonės, erdvės 

ir kt.) 

1.9. UTA įgyvendinimo proceso 

stebėsena. 

2022–2024 m. Administracija Vykdoma 

stebėsena pagal 

savivaldybės 

parengtą UTA  

įgyvendinimo 

planą 

1.10. Gimnazijos tvarkų, aprašų 

atnaujinimas ir peržiūra. 

2023–2024 m. Administracija Atnaujintos 

gimnazijos 

tvarkos, aprašai 

1.11. UTA komandos pasitarimai. 2022–2024 m. 

(kartą per 

mėnesį) 

UTA komanda UTA komandos 

pasidalijimas 

aktualijomis ir 

naujienomis 

2 UŽDAVINYS. Skatinti bendradarbiavimą ir teikti metodinę pagalbą. 

2.1. Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas 

metodinėse grupėse. 

Nuo 2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

susipažįsta su BP, 

aptaria metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

2.2. Pamokos plano pagal UTA 

kūrimas metodinėse grupėse. 

2023 m. 

vasaris 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai gilins 

pamokos 

planavimo pagal 

UTA žinias ir 

gebėjimus 

2.3. Pamokos pagal UTA vedimas, 

stebėjimas ir aptarimas.  

2023 m. kovas Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Bent 60 proc. 

suvienodės 

mokytojų 

metodiniai, 

didaktiniai 

reikalavimai 

pamokai pagal 

UTA 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

2.4. Ilgalaikio plano pavyzdžio 

kūrimas ir pasirengimas pagal juos 

dirbti ateinančiais mokslo metais. 

2023 m. 

rugpjūtis–

rugsėjis 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba 

  

Parengtas 

ilgalaikio plano 

pavyzdys 

2.5. Pamokos stebėjimo protokolo 

korekcijos atlikimas.  

2023 m. 

rugsėjis 

Administracija Tobulės pamokų 

stebėsena, 

rekomendacijos 

skatins mokytojų 

saviugdą 

2.6. Sukauptos gerosios patirties 

pasirengiant UTA sklaida 

gimnazijos Mokytojų tarybos 

posėdyje ar kitame gerosios darbo 

patirties sklaidos renginyje. 

2023–2024 m. Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos 

pedagogų 

bendruomenė 

susipažins su 

atliktomis UTA 

veiklomis, 

reflektuos ir 

koreguos su UTA 

susijusius 

pedagoginius 

procesus 

2.7. Atvirų pamokų pagal atnaujintas 

BP organizavimas, jų aptarimas 

pagal atnaujintą pamokos 

stebėsenos protokolą. 

2023–2024 m. Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

pedagogai 

  

Gerosios patirties 

sklaida, 

bendradarbiavimo 

formų ,,Kolega 

kolegai“, 

,,Mokykla 

mokyklai“ ir kt. 

stiprinimas 

2.8. Kolegialus pamokų stebėjimas ir 

aptarimas, kylančių problemų 

sprendimas. 

2023–2024 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

Vyksta kolegialus 

mokymasis. 

Tobulinamos 

mokytojų 

dalykinės ir 

bendrosios 

kompetencijos 

planuojant 

pamoką, 

motyvuojant 

mokinius, vykdant 

ugdomąsias 

veiklas. 

2.9. Mokinių pažangos stebėjimas   

skiriant dėmesį kompetencijų 

ugdymui mokomuoju dalyku. 

 

 

 

2023–2024 m.  Mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

 

Mokiniai tobulėja 

ugdydamiesi 

kompetencijas, 

gerėja jų 

pažangumas 

2.10. Savalaikė švietimo pagalbos 

specialistų pagalba mokytojams 

mokant specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius. 

2023–2024 m.  Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Stiprėja mokytojų 

ir švietimo 

pagalbos 

specialistų 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

  bendradarbiavimas 

mokant specialiųjų 

ugdymosi  

poreikių turinčius 

mokinius 

2.11. Bendradarbiavimas su 

mokyklomis, turinčiomis UTA 

patirties.  

2023–2024 m. Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

 

 

Gerosios darbo 

patirties sklaida 

 

 

 

 

 

 

 

3 UŽDAVINYS. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

3.1. Vadovų, mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų profesinio 

tobulėjimo įgyvendinant UTA 

plano parengimas. 

 

 

2023 m., 2024 

m. iki vasario 

mėn. 

Administracija  Parengtas 

pedagogų 

profesinio 

tobulėjimo 

įgyvendinant UTA 

planas 

3.2. Vadovų, mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas UTA aktualijomis. 

2022–2024 m.  Administracija, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Mokymai, 

konferencijos, 

diskusijos, 

pasitarimai, 

konsultacijos ir kt. 

3.3. Kvalifikacijos tobulinimas 

įtraukiojo ugdymo temomis.  

2022–2024 m. Mokytojai,  

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių įtraukiojo 

ugdymo temomis 

organizavimas, 

dalyvavimas juose 

4 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje. 

     

4.1. Gimnazijos bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

supažindinimas su pasirengimu 

įgyvendinti UTA. 

 

 

2022 m. 

lapkritis–

gruodis 

  

Administracija, 

UTA atstovas, 

klasių vadovai 

100% mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų 

informuoti apie 

UTA procesus. 

Informacija apie  

UTA procesus 

pateikiama  el. 

dienyne, 

socialiniuose 

tinkluose ir kt. 

4.2. Socialinės partnerystės 

tinklaveikos ir komunikacijos 

planas. 

2023 m. 

rugsėjis 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Sukurtas 

socialinės 

partnerystės planas 

4.3. Informacijos, susijusios su UTA, 

viešinimas, renginių 

2022–2024 m. 

  

Administracija, 

mokytojai 

Viešinama 

gimnazijos 



5 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

organizavimas (mokymai, 

susitikimai, posėdžiai ir kt.). 

interneto 

svetainėje, 

socialiniuose  

tinkluose, el. 

dienyne ir kt. 

informacija, 

susijusi su UTA 

4.4. Mokinių bei jų tėvų (atstovų pagal 

įstatymą) švietimas UTA temomis 

(tėvų susirinkimai, klasės 

valandėlės ir kt.) 

2023 m., 2024 

m. pirmas 

pusmetis 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Mokiniai bei jų 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

supažindinti su 

UTA 

4.5. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą 

pateikimas, aptarimas, tobulintinų 

sričių numatymas. 

2023–2024 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Susirinkimai, 

posėdžiai, 

informacija 

socialiniuose 

tinkluose, el. 

dienyne ir kt.  

4.6. 

 

Atvirų pamokų, taikant UTA, 

viešinimas. 

2023–2024 m. Mokytojai Viešinamos 

atviros pamokos 

pagal UTA  

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

UTA komandos 2022 m. lapkričio 17 d.  

susirinkime, protokolo Nr. 2 

 

 
                    

 


