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ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOJE-DARŽELYJE  

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 METAMS 

 

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos-darželio bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (UTA) įgyvendinimui. 

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

procesus. 

 

Eil. Nr.  Priemonės Priemonės 

įgyvendinimo terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.  Komandos dėl ugdymo turinio  atnaujinimo 

(toliau – UTA) suformavimas. 

 

2022-05-16 Zofija Lydekienė Suformuota UTA komanda: Simona 

Jakštienė, Daiva Jokubaitienė, Sonata 

Lidžiuvienė, Rita Judžentienė, Žaneta 

Danienė, Aurelija Razmienė 

2. Atnaujinamų Bendrųjų programų projektų 

analizavimas ir lyginimas pradinio ugdymo 

metodinėje grupėje, mokytojų taryboje. 

2022-2023 m. m. Sonata Lidžiuvienė,  Pradinio ugdymo metodinės grupės 

posėdžių metu pateikta aktuali UTA 

informacija. 

3.  Savaitės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo 

turinys“ 

Nuolat  Loreta Vilčauskienė 

Sonata Lidžiuvienė 

Mokytojai, bendradarbiaudami su 

kolegomis, supras programų pokyčius ir 

planuojamų veiklų rezultatus. 

4. Pamokos plano pagal UTA kūrimas, 

koregavimas. 

2023 m. sausio mėn. Sonata Lidžiuvienė 

Loreta Vilčauskienė 

Mokytojai gilins pamokos planavimo 

pagal UTA žinias ir gebėjimus. 

5. Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas 

pradinio ugdymo metodinėje grupėje ir jo 

aptarimas pateikiant rekomendacijas 

2023 m. vasario mėn. Sonata Lidžiuvienė 

Loreta Vilčauskienė 

Suvienodės mokytojų metodiniai, 

didaktiniai reikalavimai pamokai. 

6. Pamokos stebėjimo protokolo korekcija. 2023 m. kovo mėn.  Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

Tobulės pamokų stebėsena, 

rekomendacijos. Plėsis mokytojų 

saviugda. 
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7. Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA 

sklaida mokytojų tarybos posėdyje. 

2023 m. birželio mėn.  Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

Mokyklos mokytojų bendruomenė 

susipažins su atliktomis UTA veiklomis, 

reflektuos su UTA susijusius 

pedagoginius procesus. 

8. Teikti kolegialią pagalbą rengiantis įdiegti 

Atnaujintą ugdymo turinį.  

2023 m. Simona Jakštienė, 

Daiva Jokubaitienė, 

Sonata Lidžiuvienė, 

Rita Judžentienė, 

Žaneta Danienė, 

Aurelija Razmienė 

Pasirengta ugdymui pagal atnaujintas 

pradinio ugdymo programas.   

9.  UTA komandos narių, dalyvaujančių 

mokymuose, patirčių pristatymas. 

2022-2023 m. m.  Mokytojos  Mokymuose dalyvaujantys UTA nariai 

pristatys savo patirtį. 

10. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos koregavimas. 

2023 m. balandžio mėn.  Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

Tvarkos aprašas pritaikytas ugdytinių 

kompetencijų vertinimui, atnaujinti 

pasiekimų lygiai. 

11. Ilgalaikių dalykų planų formos atnaujinimas.  2023 m. gegužės mėn. Sonata Lidžiuvienė 

Loreta Vilčauskienė 

Parengtas ilgalaikio dalyko plano 

pavyzdys. 

12. Pasirengimas diegti UTA stebėsena. Nuolat Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

Vyksta stebėjimai ir vertinimai. 

 

2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą, organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

Eil. Nr.  Priemonės 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.). 

2022-2024 m. m. Zofija Lydekienė Atliktas įsivertinimas, veiklų 

numatymas. 

2. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams 

UTA aktualijomis.  

2022-2024 m. m. Zofija Lydekienė Kvalifikacijos tobulinimo programos 

atitinka mokyklų poreikius. 
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3. Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo 

temomis. Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

stiprinimas. 

2022-2024 m. m. Loreta Vilčauskienė 

Genovaitė Mockienė 

Mokyklos vaiko gerovės komisija 

susipažįsta su naujai rengiamu VGK 

projektu, parengtos veiklos tobulinimo 

rekomendacijos, kompetencijų 

tobulinimui.  

 

3 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

Eil. Nr.  Priemonės Priemonės 

įgyvendinimo terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.  Mokyklos bendruomenės supažindinimas su 

pasirengimu įgyvendinti UTA. 

2023 m. vasario mėn.  Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

100 proc. mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų, mokinių tėvų informuoti apie 

UTA procesus. Apie UTA procesus 

supažindinta TAMO, posėdžiuose 

2. Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, 

renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, 

posėdžiai ir kt.) 

2022-2023 m. m, Loreta Vilčauskienė Kiekvieną mėnesį viešinti socialiniuose  

tinkluose, interneto svetainėje 

3. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, 

aptarimas, tobulintinų sričių numatymas. 

2022-2023 m. m.  Loreta Vilčauskienė Susirinkimai, posėdžiai. 

4. Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema 2022-2023 m. m.  Loreta Vilčauskienė Pristatymas tėvams mokyklos-darželio 

interneto svetainėje, susirinkimuose ir 

kt. 

4 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. Nr.  Priemonės Priemonės 

įgyvendinimo terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.  Priemonių poreikio situacijos įvertinimas. 2022-2024 m. m.  Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių poreikis. 

2. Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių 

įsigijimo plano parengimas, prioritetų 

vadovėliams įsigyti 

2022-2024 m. m. Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių poreikis. 

3. Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos. 2022-2024 m. m. Zofija Lydekienė 

Loreta Vilčauskienė 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių poreikis. 

___________________________________ 


