
PATVIRTINTA 

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d.  

įsakymu Nr. V1-14 

 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO (UTA) ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOJE VEIKLOS 

PLANAS  

2022–2023/2024 METAMS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA.  

1. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos 

mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda siekti numatytų 

kompetencijų.  

2. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo sistemos principais.  

3.Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:  

3.1. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą; 

3.2. nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  ugdymo programų 1, 3, 5, 7, 9 klasių mokiniai ugdomi pagal atnaujintas Bendrąsias programas; 

3.3. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. ugdymo programų 2, 4, 6, 8,10 klasių mokiniai ugdomi pagal atnaujintas Bendrąsias programas. 

3.4. Iki 2023 m. rugsėjo mėn. sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai 

stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.  

Tikslas. Telkti ir parengti  gimnazijos pedagogų bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.  

1. Uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos 

procesus. 

Eil. 

Nr.  

Priemonės  Numatomos 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas  Rezultatas  

1 UTA komandos sudarymas (atnaujinimas) 2022 m. rugsėjo 

mėn.  

Direktorius  Komandos sudėtis patvirtinta  

direktoriaus įsakymu 

2 Individualus atnaujintų bendrųjų  programų nagrinėjimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse 

2022 m. spalio  - 

gruodžio mėn.   

Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

UTA komanda  supažindina su 

aktualijomis 



2 
 

3 Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose 
metodinėse grupėse 

2023 m. sausio – 
kovo mėn.  

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Mokytojai geriau supras kompetencijų 
sandus ir jų raišką 

4 Pamokos plano kūrimas metodinėse grupėse 2023 m. sausio – 

vasario mėn.  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai gilins pamokos planavimo  

žinias ir  gebėjimus, atsiras bendri 

susitarimai 

5 Bendrųjų ugdymo planų nagrinėjimas 2023 gegužės – 

rugpjūčio mėn.  

Metodinės grupės 

UTA komanda 

100 % mokytojų susipažins su BU 

planais 

6 Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida 

gimnazijoje 

Nuolat  Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Gimnazijos pedagogų bendruomenė 

susipažins su atliktomis UTA 

veiklomis, reflektuos ir koreguos su 

UTA susijusius pedagoginius procesus 

7 Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos 

dirbti ateinančiais 2023 – 2024 m.m. 

2023 m. birželio 

mėn.  

Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Parengtas plano pavyzdys 

8 Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas 2023 m. kovo – 

rugpjūčio mėn.  

Metodinės grupės Parengti mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo aprašai 

9 Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos 2022 m. lapkričio 

mėn.  

Metodinės tarybos  Tobulės pamokų stebėsena, 

rekomendacijos skatins mokytojų 

saviugdą 

10 Pasirengimo diegti UTA stebėseną 2022 – 2024 m.  UTA komanda Įvykę stebėjimai, vertinimai 

2. Uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės  Numatomos 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas  Rezultatas  

1 Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių 

nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir 

mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir 

nagrinėjimas ir kt.) 

2022 m. rugsėjo – 

spalio mėn.  

UTA komanda Atliktas įsivertinimas, veiklų 

nusimatymas 

2 Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo 

pagalbos specialistams UTA aktualijomis 

2022 – 2024 m.  Administracija, 

pagalbos vaikui 

specialistai, 

mokytojai 

Dalyvavimas mokymuose, 

konferencijose, diskusijose, 

pasitarimuose, konsultacijose 



3 
 

3 Informacijos sklaida apie {traukųjį ugdymą tikslinėms 
grupėms 

2022 – 2023 m.  Švietimo pagalbos 
specialistai 

 

4 Kvalifikacijos tobulinimas jtraukiojo ugdymo temomis 2022 – 2024 m.  Mokyklos 

bendruomenė 

Dalyvavimas mokymuose, 

konferencijose, diskusijose, 

pasitarimuose, konsultacijose 

5 Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas 2022 – 2024  m.  VGK pirmininkas  

 

3. Uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

Eil. 

Nr.  

Priemonės  Numatomos 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas  Rezultatas  

1 Gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių 

supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA 

Iki 2022 m.  UTA komanda  100% Mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų informuoti apie UTA 

procesus ei. dienyne, susirinkimų metu  

2 Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių 

(susitikimų, mokymų, posėdžių) organizavimas 

2022 – 2024 m.  Pavaduotojas 

ugdymui  

Nuolatinis informacijos viešinimas ei. 

dienyne, socialiniuose tinkluose, 

gimnazijos svetainėje 

3 Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, 

tobulintinų sričių nusimatymas 

2023 – 2024 m. UTA komanda Susirinkimai, posėdžiai 

4 Tėvų švietimas UTA, ¡traukiojo ugdymo tema 2022 – 2024 m.  Klasių auklėtojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Pristatymas tėvams gimnazijos 

interneto svetainėje, susirinkimuose 

5 Mokinių švietimas UTA. ¡traukiojo ugdymo tema 2022 – 2024 m.  Klasių auklėtojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Pristatymas mokiniams klasių 

valandėlių metu, gimnazijos interneto 

svetainėje, 

 

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. 

Nr.  

Priemonės  Numatomos 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas  Rezultatas  

1 Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas 2022 m. rugsėjo – 

gruodžio mėn.  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Įvertintas ugdymo aplinkų ir 

mokymosi priemonių poreikis 



4 
 

2 Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano 
parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nustatymas ir 

susitarimai Mokytojų taryboje 

Iki 2023 m. kovo 
mėn.  

Metodinių rupių 
pirmininkai 

Parengtas mokymo ir mokymosi 
priemonių įsigijimo planas 

3 Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos 2023 – 2024 m. UTA komanda Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo rekomendacijas atnaujinti 

aplinkas ir priemones 

 

Pastaba. Planas gali būti koreguojamas.  

 

PRITARTA 

UTA komandos susirinkime, 2022 m rugsėjo 30 d. protokolo Nr. 1  


