
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO JURBARKO R. ERŽVILKO  

GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS 

 

 

Tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui gimnazijoje. 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo 

turinį ir vykdant stebėsenos procesus. 

2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą, diegiant UTA. 

3. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones, padėsiančias kokybiškai įgyvendinti UTA. 

4. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo  

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant 

atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus. 

1.1. Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo gimnazijoje 

komandos sudarymas. 

2022 m. 

 

Direktorius Suformuota UTA 

komanda ir 

patvirtinta 

direktoriaus 

įsakymu 

1.2. UTA diegimo gimnazijoje 

veiksmų ir priemonių plano 

sudarymas. 

2023 m. 

 

UTA komanda Sudarytas UTA 

diegimo gimnazijoje 

veiksmų ir 

priemonių planas 

1.3. Veiklų, skirtų susipažinimui su 

Bendrųjų programų įvadu, 

Kompetencijų raidos aprašu, šių 

dokumentų aptarimui, 

organizavimas. 

2023 m. 

kovas 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

susipažįsta su 

Bendrųjų 

programų įvadu ir 

Kompetencijų 

raidos aprašu 

1.4. Veiklų, skirtų susipažinimui su 

Vidurinio ugdymo  programų 

2023–2024 m. m. aprašu bei 

įgyvendinimu, organizavimas.  

2023 m. 

 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių grupių 

nariai 

Suformuota 

optimali, mokinių 

poreikius ir 

gimnazijos 

galimybes 

atitinkanti, laisvai 

pasirenkamų dalykų, 

dalykų modulių 

pasiūla 3G–4G 

klasėje.  



2 
 

 

1.5. UTA įgyvendinimo proceso 

stebėsena. 

2023–2024 m. Administracija Vykdoma 

stebėsena pagal 

gimnazijos 

parengtą UTA 

įgyvendinimo 

planą 

1.6. Gimnazijos tvarkų,  aprašų 

atnaujinimas ir peržiūra. 

2023–2024 m. Administracija Atnaujintos 

gimnazijos 
tvarkos, aprašai 

1.7. UTA komandos pasitarimai. 2022–2024 m. 

(pagal poreikį) 

UTA komanda UTA komandos 

pasidalijimas 

aktualijomis ir 

naujienomis 

2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą, diegiant UTA. 

2.1. Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas 

metodinėse grupėse. 

2023 m.  Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

susipažįsta su BP, 

aptaria metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

2.2. Ilgalaikio dalyko plano pavyzdžio 

kūrimas ir pasirengimas pagal jį 

dirbti ateinančiais mokslo metais. 

2023 m. 

gegužė– 

rugpjūtis 

Metodinė taryba Parengtas dalyko 

ilgalaikio plano 

pavyzdys 

2.3. Pamokos stebėjimo protokolo 

korekcijos atlikimas. 

2023 m. 

rugpjūtis 

Administracija, 

metodinė taryba 

Tobulės pamokų 

stebėsena, 

rekomendacijos 

skatins mokytojų 

saviugdą 

2.4. Sukauptos gerosios patirties 

pasirengiant UTA sklaida 

gimnazijos Mokytojų tarybos 

posėdyje ar kituose gerosios darbo 

patirties sklaidos renginiuose. 

2023–2024 m. Pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Mokyklos pedagogų 

bendruomenė 

susipažins su 

atliktomis UTA 

veiklomis, 

reflektuos ir 

koreguos su UTA 

susijusius 

pedagoginius 

procesus 

2.5. Atvirų pamokų pagal atnaujintas 

BP organizavimas, jų aptarimas 

pagal atnaujintą pamokos 

stebėsenos protokolą. 

2024 m. Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

Gerosios patirties 

sklaida, 

bendradarbiavimo 

formų ,,Kolega 

kolegai“, ,,Mokykla 

mokyklai“ ir  kt. 

stiprinimas 
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2.6. Kolegialus pamokų stebėjimas ir 

aptarimas, kylančių problemų 

sprendimas. 

2024 m. Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

Vyksta kolegialus 

mokymasis. 

Tobulėja mokytojų 

dalykinės ir 

bendrosios 

kompetencijos 

planuojant 

pamoką, 

motyvuojant 

mokinius, vykdant 

ugdomąsias 

veiklas. 

2.7. Mokinių pažangos stebėjimas 

skiriant dėmesį kompetencijų 

ugdymui mokomuoju dalyku. 

2023–2024 m. Klasių auklėtojai, 

mokytojai,   

švietimo 

pagalbos 

 specialistai 

Mokiniai tobulėja 

ugdydamiesi 

kompetencijas, 

gerėja jų 

pažangumas 

2.8. Savalaikė švietimo pagalbos 

specialistų pagalba mokytojams 

mokant specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius. 

2023–2024 m. Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Stiprėja mokytojų  

ir švietimo pagalbos 

specialistų 

bendradarbiavimas 

    mokant specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turinčius 

mokinius 

2.9. Bendradarbiavimas su mokyklomis, 

turinčiomis UTA patirties. 

2023–2024 m. Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Organizuota 

gerosios darbo  

patirties sklaida su 

kitomis 

mokyklomis. 

3 UŽDAVINYS Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones, padėsiančias kokybiškai įgyvendinti 

UTA. 

3.1.  Ugdymui skirtų aplinkų ir 

priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas. 

2023 m. Metodinių grupių 

pirmininkai, 

bibliotekos 

vedėja 

Ugdymo aplinkų ir 

priemonių UTA 

įgyvendinimui 

įsivertinimas. 

3.2. Ugdymo aplinkos pritaikymas 

pasirengiant kokybiškam UTA 

įgyvendinimui. 

2023 m. Administracija Atnaujinta ugdymo 

aplinka (vadovėliai, 

IT įranga, mokymo 

priemonės, erdvės ir 

kt.) 

3.3. Vadovų, mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų profesinio 

tobulėjimas UTA aktualijomis.  

2023–2024 m. Administracija Mokymai, 

konferencijos, 

diskusijos, 

pasitarimai, 

konsultacijos ir kt. 

3.3. Kvalifikacijos tobulinimas 

įtraukiojo ugdymo temomis. 

2023–2024 m. Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

įtraukiojo ugdymo 

temomis 

organizavimas, 

dalyvavimas juose. 

4 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje. 
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4.1. Savalaikis gimnazijos 

bendruomenės informavimas apie 

pasirengimą įgyvendinti UTA.  

2022–2024 m. 

 

Administracija, 

UTA komanda, 

klasių auklėtojai 

Gimnazijos 

bendruomenė 

informuota apie 

UTA procesus.  

4.2. Informacijos UTA sklaidos skilties 

gimnazijos mokytojams Teams 

platformoje sukūrimas.  

2023 m. 

 

UTA komanda Sukurta skiltis 

Teams platformoje 

UTA sklaidai 

4.3. Informacijos, susijusios su UTA, 

viešinimas, renginių organizavimas 

(mokymai, susitikimai, posėdžiai ir 

kt.). 

2023–2024 m. Administracija, 

mokytojai 

Informacija, susijusi 

su UTA viešinama 

gimnazijos 

    Svetainėje 

www.erzvilkas.lt, 

socialiniuose 

tinkluose, el. 

diienyne Tamo  

4.4. Mokinių bei jų tėvų (atstovų pagal 

įstatymą) švietimas UTA temomis 

(tėvų susirinkimai, klasės 

valandėlės ir kt.) 

2023–2024 m.  

 

Administracija, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Mokiniai bei jų 

tėvai (globėjai,  

rūpintojai) 

supažindinti su  

UTA ir jo 

įgyvendinimu 

gimnazijoje. 

 

 

 

 

 

 


