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SKUODO R. MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO  

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 M. M. 

 
Tikslas –  sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 

 

1 UŽDAVINYS. Pasirengimas ugdymo proceso organizavimui, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

1.1. UTA komandos sudarymas. 2022 m. spalio  

mėn. 

Direktorė A. Šverienė Suformuota ir direktoriaus įsakymu patvirtinta 

UTA komanda. 

1.2. Situacijos įsivertinimas. Duomenų dėl 

turimų / trūkstamų priemonių ir 

išteklių, kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio rinkimas, sisteminimas, 

apibendrinimas. 

2022 m. spalio  

mėn. 

Administracija  Atlikta SSGG analizė, įsivertinant esamą situaciją 

dėl turimų ir trūkstamų išteklių bei priemonių, 

kvalifikacijos tobulinimo poreikio, siekiant 

kokybiškai įgyvendinti UTA. 

1.3. UTA įgyvendinimo gimnazijoje 

veiksmų ir priemonių plano 

parengimas. 

2022 m. spalio 

mėn. 

UTA komanda Parengtas UTA įgyvendinimo gimnazijoje 

veiksmų ir priemonių planas. 

1.4. UTA komandos pasitarimai, skirti 

aktualios informacijos aptarimui. 

Kartą per mėnesį 

(esant poreikiui ir 

dažniau) 

UTA komanda Gimnazijos UTA komandos susitikimų skaičius, 

aptartos aktualijos, numatyti tolesni veiksmai. 

UTA komandos dalijimasis aktualijomis ir 

naujienomis, duomenų analizė, refleksija.  

1.5. Individualus atnaujintų pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo BP ir jų 

įgyvendinimo rekomendacijų 

nagrinėjimas. Naujovių ir skirtybių 

aptarimas metodinėse grupėse, 

aptarimo refleksija UTA grupėje. 

2022 m. spalio – 

lapkričio mėn. 

Metodinė taryba 

UTA komanda 

 

Gimnazijos bendruomenė susipažįsta su 

aktualijomis. 95% pedagogų ir pagalbos mokiniui 

specialistų susipažinę su bendrosiomis 

kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose 

programose. Įgytos žinios leis tinkamai perteikti 

turinį, taikyti naujus metodus. 

1.6. Kūrybinės dirbtuvės 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo 

turinys“. 

2022 m. mokinių 

rudens atostogų 

UTA komanda, 

Metodinė taryba, 

 

Mokytojai (95 proc.), bendradarbiaudami su 

kolegomis, supras programų pokyčius ir 

planuojamų veiklų rezultatus. 



metu (lapkričio 

mėn. I savaitė) 

1.7. Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose metodinėse 

grupėse. 

2022 m. vasario - 

kovo mėn. 

Metodinė taryba 

 

Mokytojai (95 proc.) geriau supras kompetencijų 

raišką. 

1.8. Pamokos plano pagal UTA kūrimas, 

koregavimas, aptarimas, rekomendacijų 

parengimas ir sklaida. 

2022 m. balandžio 

- birželio mėn. 

Pavaduotoja ugdymui, 

Metodinė taryba 

Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA 

žinias ir gebėjimus. Atsiras bendri susitarimai tarp 

mokytojų metodinėse grupėse. Gerosios patirties 

sklaida metodinėje taryboje. 

1.9. Pamokos stebėjimo protokolo 

korekcijos 

2023 m. balandžio  

mėn. 

Pavaduotoja ugdymui, 

Metodinė taryba 

Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos 

skatins mokytojų saviugdą. 

1.10. Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. 

Kolegialus pamokų stebėjimas, 

aptarimas ir analizė. 

 

2022 m. gruodžio - 

2023 m. gegužės 

mėn. 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas 

,,Kolega kolegai”. Kolegialus mokymasis ir 

reflektavimas. Tobulinamos bendrosios ir 

dalykinės mokytojų kompetencijos planuojant  ir 

organizuojant pamoką pagal atnaujintas BP. 

1.11. Susitarimai dėl 30 proc. ugdymo 

turinio įgyvendinimo, dirbant su 

atnaujintomis BP. 

Iki 2023 m. liepos 

mėn. 

UTA komanda 

Metodinės grupės 

Metodinėje taryboje priimami susitarimai dėl 

efektyvaus ugdymo turinio įgyvendinimo, dirbant 

su atnaujintomis BP. 

1.12. Mokinių vertinimo aptarimas, 

atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių 

požymius, vertinimo sistemos 

atnaujinimas. 

Iki 2023 m. liepos 

mėn. 

UTA komanda 

Metodinės grupės 

Visi mokytojai išanalizuoja vertinimą pagal 

keturis pasiekimų lygius, atnaujina savo dalykų 

vertinimo aprašus ir nuostatas. 

1.13. Gimnazijos ugdymo planų 

(pa)rengimas, pritaikant UTA 

nuostatas. 

Iki 2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

UP rengimo grupė 

UTA komanda 

Parengti 2023-2024 m. m. priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo planai. 

1.14. Gimnazijos tvarkų aprašų ir kt. 

dokumentų peržiūra, koregavimas ir 

atnaujinimas. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo mėn. 

Pavaduotoja ugdymui, 

metodinė taryba 

Atnaujinti gimnazijos tvarkų  aprašai. 

1.15. Ilgalaikių planų kūrimas ir 

pasirengimas pagal juos dirbti 

ateinančiais mokslo metais 

2023 m. birželio 

mėn. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

administracija 

Parengti ilgalaikiai planai 2023-2024 mokslo 

metams 1, 3, 5, 7, I, III klasėms. 

1.16. Grįžtamojo ryšio technikų taikymas, 

analizuojant UTA diegimo situaciją 

gimnazijoje. 

 2022-2023 m. m. Administracija, 

metodinė taryba 

Kolegiali mokytojų, administracijos, 

bendruomenės refleksija apie UTA įgyvendinimą 

gimnazijoje įgalins veiksmingai koreguoti su UTA 

susijusius pedagoginius procesus. 



 

2 UŽDAVINYS. Mokytojų pasirengimo ir kompetencijų stiprinimas planuojant bei įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

2.1. Gimnazijos UTA komandos 

bendradarbiavimas su UTA 

koordinavimo savivaldybėje komanda, 

švietimo centru. Dalyvavimas 

kolegialiuose rajono dalykų mokytojų 

metodinių būrelių renginiuose. 

2022-2023 m. m. Administracija, 

UTA komanda, 

metodinės grupės 

UTA komandos nariai konsultavosi, 

bendradarbiavo su UTA koordinavimo 

savivaldybėje komanda, švietimo centru.  

Visi dalykų mokytojai dalyvavo NŠA 

mokymuose, mokymosi patirties sklaidos 

renginiuose savivaldybėje.  

2.2. Administracijos, mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų, kvalifikacijos 

tobulinimas UTA aktualiomis temomis 

(lekt. T. Lagūnavičius, lekt. prof. dr. A. 

Kazlauskienė ir kt.). 

2022 m. spalis- 

2023 m. birželis 

Administracija  

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Administracija strategiškai pasirengusi UTA 

įgyvendinimui. Visi dalykų mokytojai dalyvavo 

NŠA mokymuose, Mokymuose gimnazijoje 

dalyvauja bent 80 % mokytojų. 

2.3. Kolegialus bendradarbiavimas su 

Šilalės r. Kvėdarnos gimnazija. 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

metodinė taryba 

Gimnazijos mokytojų bendradarbiavimas, 

dalijimasis patirtimi, atvirų pamokų vedimas ir 

aptarimas, refleksija. 

2.4. Kolegialus bendradarbiavimas su 

Telšių „Kranto“ progimnazijos UTA 

įgyvendinimo koordinavimo komanda, 

mokytojais, kvalifikacijos tobulinimas 

išvykoje į šią mokyklą. 

2023 m. sausio – 

vasario mėn. 

Administracija, 

UTA komanda 

Bendradarbiavimas, konsultacijos, atvirų pamokų 

stebėsena ir aptarimas įgalins gimnazijos 

mokytojus  kokybiškai pasirengti pamokos 

organizavimui dirbant pagal atnaujintas BP. 

2.5. Dalijimasis patirtimi, kolegialios 

pagalbos teikimas metodinėse grupėse, 

išbandant atnaujintas BP. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo mėn. 

Metodinės grupės, 

Metodinė taryba 

Užtikrintas kolegialus veikimas, pagalba ir 

konsultavimasis metodinėse grupėse, metodinėje 

taryboje, rengiantis ir pradedant dirbti pagal 

atnaujintas BP. 

2.6. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

stiprinimas 

2022, 2023 m. VGK pirmininkas VGK parengtos veiklos tobulinimo reko-

mendacijos kompetencijų tobulinimui ir kt. 

 

3 UŽDAVINYS. UTA veiklų ir aktualios informacijos viešinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 



3.1. Sukurti priemonę, skirtą gimnazijos 

UTA komandos informacijos sklaidai  

2022 m. spalio mėn. UTA komanda 

 

Sukurta priemonė. Savalaikis ir efektyvus 

bendruomenės informavimas. Sistemingai 

teikiama informacija apie UTA vyksmą ir 

gaunamas grįžtamasis ryšys iš gimnazijos 

bendruomenės.  

3.2. Gimnazijos UTA komandos ir 

mokytojų komunikavimui ir 

informacijos sklaidai reikalingos 

erdvės sukūrimas. 

2022 m. spalio – 

lapkričio mėn. 

 Pavaduotoja ugdymui Teams Mokytojų kambario komandoje sukurtas 

aplankas, kuriame viešinama visa mokytojams 

reikalinga informacija apie UTA ir jo 

įgyvendinimą. 

3.3. Informacijos, susijusios su UTA,  

viešinimas. Gimnazijos bendruomenės 

ir socialinių partnerių supažindinimas 

su pasirengimu įgyvendinti UTA. 

 2022-2023 m. m. UTA komanda 100 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų informuoti apie UTA įgyvendinimo 

procesus. Informacija apie atnaujintą ugdymo 

turinį pateikiama gimnazijos interneto svetainėje 

www.mosedis.lt, socialiniuose tinkluose ir kt. 

3.4. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą 

pateikimas, aptarimas, tobulintinų 

sričių nusimatymas 

2022-2023 m. m.  Pavaduotoja ugdymui 

 UTA komanda 

Susirinkimai, posėdžiai. 

3.5. Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo 

ugdymo temomis. 

2022-2023 m. m. Pavaduotoja ugdymui  Pristatymas tėvams gimnazijos interneto 

svetainėje, TAMO dienyne, socialiniuose 

tinkluose. 

3.6. Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema 

2022-2023 m. m. Pavaduotoja ugdymui,  

 klasių vadovai 

Pristatymas mokiniams gimnazijos interneto 

svetainėje, socialiniame tinkle ir kt.  

 

4 UŽDAVINYS. Ugdymo aplinkų ir priemonių atnaujinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

4.1. Priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas 

2022 m. rugsėjis-

spalis 

Direktorė, 

UTA komanda 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių 

poreikis, atlikta turimų išteklių analizė ir jų 

panaudojimas bei pritaikymas darbui su 

atnaujintomis BP. 

4.2. Ugdymo aplinkų, mokymosi priemo-

nių, prioritetų vadovėliams įsigyti 

nusistatymas ir susitarimai metodinėje 

taryboje. 

2022 m. spalis-

lapkritis 

Direktorė, 

Metodinė taryba  

Atsižvelgiant į gimnazijos poreikius ir esamas 

finansines galimybes, metodinėje taryboje priimti 

susitarimai dėl reikalingų ugdymosi priemonių 

įsigijimo. 

http://www.mosedis.lt/


4.3   Reikalingų ugdymo(si) 

priemonių įsigijimas pagal numatytus 

prioritetus. 

2022-2023 m. m.  Direktorė, 

UTA komanda 

Pagal mokyklos poreikius ir esamas finansines 

galimybes įsigytos reikalingos ugdymo(si) 

skaitmeninio turinio įgyvendinimo priemonės: 

o visų pradinių klasių aprūpinimas 

išmaniosiomis lentomis ir ekranais; 

o visų pradinių klasių mokinių aprūpinimas 

planšetėmis; 

o Eduten Playground licencijų įsigijimas  1-

4 klasių mokiniams; 

o EMA licencijų įsigijimas 1-8, I-II klasių 

mokiniams. 

o Vyturio leidyklos skaitmeninio turinio 

licencijų įsigijimas 5-8, I-II klasių 

mokiniams. 

 


