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 PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKSMŲ PLANAS  

2022–2024 M. 
 

Tikslas: Užtikrinti Prienų r. Jiezno gimnazijos (toliau – Gimnazija) bendruomenės pasirengimą ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui.   

Uždaviniai:  

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

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

3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją ir dalintis UTA gerąja patirtimi.  

4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 
 

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

Eil. 
Nr. Priemonė 

Ištekliai 
(resursai) 

 

Įgyvendinimo 
data Atsakingas Rezultatas 

1.1. UTA plano pristatymas, aptarimas ir 
papildymas Metodinėje taryboje 

Žmogiškieji 
2022 m. vasaris N. Zujienė,  

V. Mekionytė 
Papildomas UTA veiksmų planas ir 
patvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

1.2. Sistemingas UTA komandos susirinkimų 
organizavimas 

Žmogiškieji Sistemingai, ne 
rečiau kaip kartą 
per 3 mėnesius. 

UTA komanda 
Vyks sisteminga ir kryptinga UTA komandos 
veikla, padedanti mokyklos bendruomenei 
pasirengti ugdymo turinio įgyvendinimui. 

1.3. UTA stebėsenos vykdymas Žmogiškieji 

Iki 2022 m. 
rugpjūčio 31 d.  

UTA komanda 
 

Ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 
bus susitarta dėl stebėsenos kriterijų. Vyks 
UTA proceso stebėsena pagal susitartus 
kriterijus, esant poreikiui, bus koreguojamos 
veiklos. 



1.4. Priešmokyklinio ugdymo programos 
atnaujinimas pagal atnaujintą ugdymo 
turinį 

Žmogiškieji 
 

2022 m. 
rugpjūtis – 2022 

m. rugsėjis 

Priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
metodinė grupė 

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai nuo 
2022 m. rugsėjo 1 d. bus ugdomi pagal 
atnaujintą ugdymo turinį. 

1.5. Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir 
aptarimas mokytojų dalykų grupėse 
ir/arba rajoniniuose metodiniuose 
rateliuose, Mokytojų taryboje 

Žmogiškieji 2022 m. gruodis 
– 2023 m. 

vasaris 
 

Mokytojų taryba, 
mokytojų  grupės 

pagal mokomuosius 
dalykus 

UTA komanda supažindinama su 
aktualijomis. Visi mokytojai susipažins su 
BP planais. 
 

1.7. Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos. 
Pamokos plano pagal UTA kūrimas, 
koregavimas. 

Žmogiškieji 2023 m. II 
pusmetis 

Pavaduotojos 
ugdymui, Mokytojų 

taryba, mokytojų  
grupės pagal 

mokomuosius 
dalykus 

Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal 
UTA žinias ir gebėjimus. 

1.8. Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas 
mokytojų  grupėse pagal mokomuosius 
dalykus. Sukurtų pamokos scenarijų  ir  
pateiktų rekomendacijų aptarimas 
Mokytojų taryboje. Atnaujinto ugdymo 
turinio elementų išbandymo mokytojų 
pamokose organizavimas. 
 

Žmogiškieji 
 

2023 m. I 
pusmetis 

Pavaduotojos 
ugdymui, Mokytojų 

taryba, mokytojų  
grupės pagal 

mokomuosius 
dalykus  

Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) 
metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai 
pagal UTA. Gerosios patirties sklaida. 
Gimnazijos mokytojų bendruomenė 
susipažins su atliktomis UTA veiklomis, 
reflektuos ir koreguos su UTA susijusius 
pedagoginius procesus. 

1.9. Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų 
analizė pagal atnaujintą pamokos 
stebėsenos protokolą. 

Žmogiškieji 
 

2023 m. II 
pusmetis 

 

Pavaduotojos 
ugdymui, Mokytojų 

taryba, mokytojų  
grupės pagal 

mokomuosius 
dalykus 

Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo 
,,Kolega kolegai” stiprinimas. 

1.10 Ilgalaikių planų formos kūrimas ir 
pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais 
mokslo metais 

Žmogiškieji 
 

2023 birželis - 
2023 rugpjūtis 

Pavaduotojos 
ugdymui, Mokytojų 
taryba,  mokytojų  

grupės pagal 
mokomuosius 

dalykus 

Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys 



1.11 Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų 
koregavimas 

Žmogiškieji 
 

2024 m.  
 

Pavaduotojos 
ugdymui, Mokytojų 

taryba, mokytojų  
grupės pagal 

mokomuosius 
dalykus 

Gimnazijos vidaus dokumentai derės su 
nacionaliniais ugdymo turinio dokumentais  

        
2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Ištekliai 
(resursai) 

Įgyvendinimo 
data 

Atsakingas Rezultatas 

2.1. Mokyklos vadovo dalyvavimas ŠMSM 
parengtame, drauge su NŠA 
įgyvendinamame, Europos Komisijos 
remiamame ir Britų Tarybos vykdomame 
projekte „Parama mokyklų vadovams, 
ugdymo turinio reformos Lietuvoje 
lyderiams“. 

Projektinės 
lėšos, 

žmogiškieji 
 

Iki 2022 m. 
birželio 

 

N. Zujienė Įgyta patirtis perteikta Gimnazijos UTA 
komandai, stiprinant pasirengimą diegti 
atnaujinamas ugdymo programas. 

2.2. NŠA priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams skirti mokymai 
,,Priešmokyklinio ugdymo turinio 
įgyvendinimo galimybės: kaip dirbsime?”  

Žmogiškieji  2022 m. rugsėjis L. Jankauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 
dalyvavo NŠA mokymuose, pasirengė dirbti 
su atnaujinta PU programa. 

2.3. LGMA mokymai ,,Atnaujintoji  
geografijos ugdymo programa” 

Žmogiškieji, 
kiti šaltiniai 

 

2022 
m.lapkričio 

23-25 d.  

L. Grigaliūnienė Geografijos mokytoja dalyvaus mokymuose, 
susipažins su atnaujinta geografijos 
programa. 

2.4. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo programoje ar jos modulyje 
apie kompetencijomis grįstą atnaujintą 
ugdymo turinį. 

Žmogiškieji, 
mokymo 

lėšos 
 

2023 m. sausis 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui, Metodinė 
taryba,  Mokytojų 

taryba 

Mokytojai (bent 80 proc.), 
bendradarbiaudami su kolegomis, supras 
programų pokyčius ir planuojamų veiklų 
rezultatus. 

2.5. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, 
mokytojams, švietimo pagalbos 
specialistams UTA aktualijomis. 

Žmogiškieji, 
mokymo 

lėšos 

2022-2023 Pavaduotoja 
ugdymui 

 Gimnazijos pedagogai pagal galimybes 
tobulins kvalifikaciją, dalinsis gerąja darbo 
patirtimi UTA temomis. 

2.6. Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo 
ugdymo temomis  

Žmogiškieji, 
mokymo 

lėšos 

2022-2024 Pavaduotoja 
ugdymui, švietimo 

pagalbos specialistai 

 Gimnazijos pedagogai pagal galimybes 
tobulins kvalifikaciją, dalinsis gerąja darbo 
patirtimi įtraukiojo ugdymo temomis. 



2.7. Vaiko gerovės komisijos veiklos 
stiprinimas 

Žmogiškieji, 
mokymo 

lėšos 
 

2022-2024 VGK pirmininkas VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK 
projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo 
rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir 
kt. 

  

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją ir dalintis UTA gerąja patirtimi. 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Ištekliai 
(resursai) 

Įgyvendinimo 
data 

Atsakingas Rezultatas 

3.1 Direktoriaus įsakymu patvirtinto UTA 
plano pristatymas bendruomenei  

Žmogiškieji 2022 m. kovas UTA komandos 
atstovas 

UTA veiksmų planas paskelbimas 
internetiniame puslapyje 

3.2 Gimnazijos bendruomenės ir socialinių 
partnerių supažindinimas su pasirengimu 
įgyvendinti UTA 

Žmogiškieji 
 

2022 m. UTA komandos 
atstovas 

100% mokytojų ir švietimo pagalbos 
specialistų informuoti apie UTA procesus. 
Apie UTA procesus supažindinta 
elektroniniame dienyne, socialiniuose 
tinkluose ir kt. 

3.3 UTA komandos narių bendradarbiavimas 
su UTA koordinavimo komanda 
savivaldybėje, Švietimo pagalbos 
tarnyba, kitų mokyklų komandomis. 

Žmogiškieji 2022 – 2023, 
2023 – 2024 

m.m. 
 

UTA komanda UTA komandos nariai konsultuojasi/ 
bendradarbiauja/dalijasi patirtimi su UTA 
komanda savivaldybėje, Švietimo pagalbos 
tarnyba, kitų mokyklų komandomis. 

3.4 Informacijos, susijusios su UTA, 
viešinimas, renginių organizavimas 
(mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) 

Žmogiškieji, 
projektinės ir 

mokymo 
lėšos 

2022 – 2023, 
2023 – 2024 

m.m. 
 

UTA komandos 
narys 

Pagal poreikį viešinti socialiniuose 
tinkluose, dienyne, Gimnazijos svetainėje. 

3.5. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą 
pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių 
nusimatymas 

Žmogiškieji,  
mokymo 

lėšos 

2022 – 2023, 
2023 – 2024 

m.m. 

Pavaduotoja 
ugdymui 

Susirinkimai, posėdžiai, informacija 
gimnazijos svetainėje, socialiniuose 
tinkluose, elektroniniame dienyne. 

3.6. Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo 
tema 

Žmogiškieji, 
projektinės ir  

mokymo 
lėšos 

2022 – 2023, 
2023 – 2024 

m.m. 
 

Pavaduotojos 
ugdymui, 

švietimo pagalbos 
specialistai 

Pristatymas tėvams gimnazijos interneto 
svetainėje, susirinkimuose. 

3.7. Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo 
ugdymo tema 

Žmogiškieji, 
projektinės ir 

mokymo 
lėšos 

2022 – 2023, 
2023 – 2024 

m.m. 
 

Pavaduotojos 
ugdymui, 

švietimo pagalbos 
specialistai 

Pristatymas mokiniams gimnazijos interneto 
svetainėje, socialiniame tinkle, klasių 
valandėlėse. 



 

4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Ištekliai 
(resursai) 

Įgyvendinimo 
data 

Atsakingas Rezultatas 

4.1. Priemonių poreikio situacijos 
įsivertinimas 

Žmogiškieji 2022 – 2023 
m.m. 

Pavaduotojos 
ugdymui 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi 
priemonių poreikis.  

4.2. Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių 
įsigijimo plano parengimas, prioritetų 
vadovėliams įsigyti nusistatymas ir 
susitarimai Mokytojų taryboje. 

Žmogiškieji 2022 – 2023, 
2023 – 2024 

m.m. 
 

Pavaduotojas 
ugdymui 

Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių 
įsigijimo planas. 

4.3. Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos Žmogiškieji, 
projektinės ir 

mokymo 
lėšos 

2022 – 2023, 
2023 – 2024 

m.m. 
  

UTA komandos 
narys 

Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo 
įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos 
aplinkos  

 
__________________________ 

 


	NŠA priešmokyklinio ugdymo pedagogams skirti mokymai ,,Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės: kaip dirbsime?” 

