
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS  

ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ 

PLANAS 2022–2023 M. 

 

 

Tikslas – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – 

UTA) įgyvendinimui. 
 

1. Uždavinys. Pasirengti atnaujinto ugdymo turinio diegimui stiprinant mokytojų pasirengimą ir 

kompetencijas, vykdant konsultavimo ir stebėsenos procesus. 

1.1. UTA komandos 

sudarymas 

Spalio  

IV sav. 

Gimnazijos 

direktorius 

Suformuota ir 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta UTA 

įgyvendinimo ir veiksmų 

koordinavimo 

gimnazijoje darbo grupė 

(toliau –UTA grupė) 

1.2.  UTA diegimo 

gimnazijoje veiksmų ir 

priemonių plano 

sudarymas 

Spalio IV sav. UTA grupė Parengtas UTA diegimo 

gimnazijoje veiksmų ir 

priemonių planas 

1.3. UTA įgyvendinimo ir 

veiksmų koordinavimo 

darbo grupės pasitarimai 

2022–2024 m.  UTA grupė UTA grupės narių 

pasidalijimas aktualia 

informacija ir gerąja 

darbo patirtimi 

1.4. Pasirengimo įgyvendinti 

UTA situacijos analizė 

Spalis–

lapkritis 

UTA grupė Atlikta situacijos analizė, 

išryškintos galimybės, 

stiprybės ir silpnybės. 

Analizės rezultatai 

pristatyti mokytojams ir 

aptarti metodinėse 

grupėse  

1.5. Individualus atnaujintų 

BP nagrinėjimas ir 

aptarimas metodinėse 

grupėse, gimnazijos 

taryboje 

Spalis–

lapkritis 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

UTA grupė 

supažindinama su 

aktualijomis. 

1.6. Kūrybinės dirbtuvės arba 

savaitė 

,,Kompetencijomis 

grįstas ugdymo turinys“ 

2022–2023 m.  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai (bent 80 

proc.) 

bendradarbiaudami su 

kolegomis, supras 

programų pokyčių svarbą 

ir planuojamų veiklų 

rezultatus, įsitrauks į 

UTA veiklų 

įgyvendinimą 

1.7. Dalyvavimas miesto 

metodinėje veikloje, 

bendradarbiavimas su 

kolegomis 

Gruodžio  

II–IV sav. 

Mokytojai, 

dalyvavę 

mokymuose 

Vyks dalijimasis 

įgytomis žiniomis ir 

patirtimi dalyvaujant 

kvalifikacijos tobulinimo 



renginiuose, skirtuose 

UTA 

1.8. Pavyzdinių pamokos 

planų rengimas ir jų 

aptarimas kiekvienoje 

metodikos grupėje 

2023 m. 

sausio  

II sav. 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai gilins 

pamokos planavimo 

pagal UTA žinias ir 

gebėjimus, mokytojų 

metodinėse grupėse 

atsiras bendri susitarimai 

dėl pamokų planavimo 

1.9. Pasirinkto pamokos 

scenarijaus kūrimas 

kiekvienoje metodinėje 

grupėje ir jo aptarimas 

pateikiant 

rekomendacijas 

Vasario  

II sav. 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Suvienodės mokytojų 

(bent 60 proc.) 

metodiniai, didaktiniai 

reikalavimai pamokai 

pagal UTA. 

1.10 Metodinėse grupėse 

sukurtų pamokos 

scenarijų ir jų pateiktų 

rekomendacijų aptarimas 

metodinėje taryboje. 

Vasario  

IV sav. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Vyks gerosios darbo 

patirties sklaida 

1.11. Pamokos stebėjimo 

protokolo korekcijos 

Kovo  

II–IV sav. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Tobulės pamokų 

stebėsena, 

rekomendacijos skatins 

mokytojų saviugdą. 

1.12. Atvirų pamokų 

organizavimas pagal 

atnaujintas Bendrąsias 

programas. Pamokų 

aptarimas pagal 

atnaujintą pamokos 

stebėsenos protokolą. 

Balandžio  

I–II sav. 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gerosios darbo patirties 

sklaida, 

bendradarbiavimo 

„Kolega kolegai“, 

„Mokykla mokyklai“ 

stiprinimas. 

1.13. Bendrųjų ugdymo planų 

nagrinėjimas, aptarimas 

Balandžio  

III sav. 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

Mokytojai 100 proc. 

susipažins su BUP.  

Gimnazijos ugdymo 

plano projektas bus 

parengtas pritaikant 

diegti UTA 

1.14. Vertinimo aprašų ir kitų 

gimnazijos vietinių 

dokumentų rengimas ir 

koregavimas 

Balandžio  

IV sav. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Dauguma mokytojų 

dalyvaus dokumentų 

rengimo ir (ar) 

koregavimo procese.  

1.15. Ilgalaikių planų 

pavyzdžio kūrimas ir 

pasirengimas pagal juos 

Gegužės  

I–IV savaitė 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Parengtas ilgalaikio 

plano pavyzdys. 



dirbti ateinančiais mokslo 

metais 

metodinė taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

1.16. Sukauptos gerosios 

patirties UTA 

pristatymas ir sklaida 

gimnazijos mokytojų 

tarybos posėdyje 

Birželio  

I sav. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos pedagogų 

bendruomenė susipažins 

su atliktoms UTA 

veikloms, reflektuos ir 

koreguos su UTA 

susijusius pedagoginius 

procesus. 

1.17. UTA diegimo proceso 

stebėsena 

2022–2024 m.  Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

Vykdoma stebėsena ir 

priimami reikalingi 

sprendimai  

2. Uždavinys. Teikti mokytojams metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti jų  

kvalifikacijos tobulinimą. 

2.1. Pasirengimo diegti 

Bendrąsias programas 

situacijos analizė ir 

poreikių nustatymas, 

korekcija (mokytojų 

kvalifikacija, mokymo ir 

mokymosi priemonės, 

ugdomosios aplinkos 

kūrimo aptarimas ir kt.) 

2022 m.  

spalis 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Metodinėse grupėse 

atliktas įsivertinimas, 

Bent 90 proc. mokytojų 

pateikia kvalifikacijos 

tobulinimo poreikį, 

priimami susitarimai ir 

reikalingi sprendimai 

2.2. Kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimas 

vadovams, mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams UTA 

aktualijomis. 

2022–2024 m. Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Ne mažiau kaip 90 proc. 

pedagoginės 

bendruomenės dalyvaus 

mokymuose, 

konferencijose, 

diskusijose, 

pasitarimuose, 

konsultacijose ir t.t. 

2.3. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys gimnazijos 

bendruomenei. 

Gruodžio 

I sav. 

Pradinio 

ugdymo ir 

dalykų 

mokytojai 

Kompetencijų 

tobulinimas įgyvendinant 

UTA gimnazijoje. 

2.4. Informacijos sklaida apie 

įtraukųjį ugdymą 

tikslinėms grupėms – 

mokytojams, tėvams, 

mokiniams, gimnazijos 

bendruomenės nariams  

2022–2024 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

švietimo 

pagalbos 

specialistas 

Pasitarimai, susitikimai 

organizuoti gimnazijos 

tikslinėms bendruomenės 

grupėms  

2.5. Kvalifikacijos 

tobulinimas įtraukiojo 

ugdymo temomis  

2022–2024 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Įgytos ir patobulintos 

mokytojų kompetencijos 

2.6. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos stiprinimas 

2022–2024 m. VGK 

pirmininkas 

VGK susipažinta su 

naujai rengiamu VGK 

veiklos plano? projektu, 

pasirengtos veiklos 



tobulinimo 

rekomendacijos, 

kompetencijų tobulinimu 

ir kt. 

2.7. Metodinių dienų 

organizavimas UTA 

diegimo pasirengimui 

2023 m.  

gegužė–

birželis 

UTA grupė, 

metodinė taryba 

Organizuotos metodinės 

dienos, pasidalinta gerąja 

darbo patirtimi, aptartos 

ugdymo proceso 

galimybės įgyvendinant 

UTA 

2.8. Individualios mokytojų 

konsultacijos 

2022–2023 m.  UTA grupė, 

metodinė taryba 

Suteikta pagalba UTA 

klausimais, konsultacijos 

rengiantis įgyvendinti 

UTA gimnazijoje 

2.9. Grįžtamojo ryšio 

strategijų taikymas 

analizuojant UTA 

diegimo situaciją 

2023–2024 m. Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui,  

UTA grupė 

Kolegiali pedagogų, 

vadovų, bendruomenės 

refleksija apie UTA 

įgyvendinimą 

gimnazijoje 

3. Uždavinys. Užtikrinti tinklaveiką ir tinkamą komunikaciją viešinant 

UTA įgyvendinimą gimnazijoje 

3.1. Socialinės partnerystės 

tinklaveikos ir 

komunikacijos plano 

parengimas 

2022 m. 

lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Parengtas socialinės 

partnerystės planas 

3.2. Gimnazijos 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

supažindinimas su 

ugdymo proceso 

pokyčiais ir  

pasirengimu įgyvendinti 

UTA 

2022 m. 

 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui,  

UTA grupė 

Visi mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai informuoti 

apie UTA procesus. Apie 

UTA diegimo procesus 

supažindinama 

bendruomenė per e-

dienyną, gimnazijos 

interneto svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose. 

3.3. Informacijos, susijusios 

su UTA, viešinimas, 

renginių organizavimas 

(mokymai, susitikimai, 

posėdžiai ir kt.) 

2022–2023 m. 

 

UTA grupė Kiekvieną mėnesį 

viešinama informacija ir 

aktualijos gimnazijos 

interneto svetainėje, 

socialiniuose  

tinkluose, e-dienyne 

3.4. Tėvų švietimas ir 

informavimas atnaujinto 

ugdymo turinio ir 

įtraukiojo ugdymo 

temomis 

2022–2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

UTA grupė 

Pristatymas tėvams 

gimnazijos interneto 

svetainėje, 

susirinkimuose, per 

individualias 

konsultacijas ir 

susitikimus  ir kt. 

3.5. Mokinių švietimas UTA, 

įtraukiojo ugdymo 

klausimais 

2022–2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

UTA grupė 

Pristatymas mokiniams 

gimnazijos interneto 

svetainėje, socialiniame 

tinkle, per klasės 



valandėles, susirinkimus 

ir kt.  

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo erdves, aplinkas ir priemones. 

4.1. Ugdymo erdvių, aplinkos 

įvertinimas, priemonių 

poreikio analizė 

2022–2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Įvertintas ugdymo 

aplinkų ir mokymosi 

priemonių poreikis 

4.2. Ugdymo aplinkų ir 

mokymosi priemonių 

įsigijimo plano 

parengimas, prioritetų 

vadovėliams įsigyti 

nusistatymas ir 

susitarimai metodinėje 

taryboje 

2022–2024 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Parengtas mokymo ir 

mokymosi priemonių 

įsigijimo planas. 

4.3. Ugdymo erdvių ir 

aplinkos pritaikymas 

pasirengiant kokybiškam 

UTA ir įtraukiojo 

ugdymo modelio 

įgyvendinimui  

2023–2024 m. Gimnazijos 

vadovai, ūkio 

padalinio 

vadovas, 

bibliotekininkas 

Pritaikytos ugdymui 

erdvės ir atnaujintos 

ugdymo aplinkos, 

vadovėliai, IKT įranga, 

mokymo priemonės ir kt. 

___________________________________________________ 


