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Visaginas 

 

Vadovaudamasi Nacionalinės agentūros rekomendacijomis ir kriterijais, 

1. S u d a r a u  ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo 

grupę: 

1.1. Olga Černis – direktorė, grupės vadovė; 

1.2. Valė Kazlionkaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pagrindinio ugdymo 

programos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo koordinatorė; 

1.3. Aldona Mikštienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo turinio atnaujinimo diegimo koordinatorė; 

1.4. Vilma Balčiūnienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų 

pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems mokiniams diegimą; 

1.5. Auksė Baušytė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų chemijos ir fizikos 

bendrųjų programų diegimą; 

1.6. Jelena Čugunova, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų užsienio (antrosios) 

rusų kalbos bendrųjų programų diegimą; 

1.7. Jolita Dervinienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų technologijų bendrųjų 

programų diegimą; 

1.8. Aušra Gigelevičienė – darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų lietuvių kalbos ir 

literatūros bendrųjų programų diegimą; 

1.9. Jelizoveta Mackevičienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų matematikos 

bendrųjų programų diegimą; 

1.10. Aleksej Miačin, darbo grupės narys, atsakingas už atnaujintų fizinio ugdymo 

bendrųjų programų diegimą; 

1.11. Dovilė Nikitina, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų dailės bendrųjų 

programų diegimą; 

1.12. Aldona Petrauskienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų anglų kalbos 

bendrųjų programų diegimą; 

1.13. Valentinas Radzevičius, darbo grupės narys, atsakingas už atnaujintų istorijos ir 

pilietiškumo ugdymo bendrųjų programų diegimą; 

1.14. Jolanta Sadauskienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų biologijos bendrųjų 

programų diegimą; 

1.15. Danguolė Savičienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų pradinio ugdymo 

bendrųjų programų diegimą; 

1.16. Aurelija Šinkūnienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų muzikos ir etikos 

bendrųjų programų diegimą; 



 

 

1.17. Saulius Valiūnas, darbo grupės narys, atsakingas už atnaujintų geografijos bendrųjų 

programų diegimą. 

2. N u r o d a u  darbo grupės nariams informuoti, konsultuoti dalykų mokytojus UTA 

klausimais ir koordinuoti atnaujintų bendrųjų programų diegimą gimnazijoje. 

 

 

 

Direktorė       Olga Černis 

 


