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ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO DIEGIMO PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

2022-2023 metams 

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) diegimui Linkuvos gimnazijoje 2022-2023 m. 

 

 1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.1 UTA įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimas 

ir komandos sudarymas. 

Spalio mėn. 2 sav. Mokyklos direktorius Suformuota UTA komanda ir 

patvirtinta direktoriaus įsakymu. 

1.2 Pasirengimo UTA įgyvendinimui gimnazijoje 

veiksmų ir priemonių plano sudarymas. 

Lapkričio  mėn. 2 

sav. 

UTA koordinavimo 

komanda, metodinės 

grupės 

Sudarytas UTA diegimo 

gimnazijoje veiksmų ir priemonių 

planas. 

1.3 Individualus atnaujintų BP (projektų ) 

nagrinėjimas ir aptarimas. 

Nuolat UTA koordinavimo 

komanda, metodinių 

grupių pirmininkai 

Mokytojai 100 % susipažįsta su 

UTA aktualijomis, BP projektais. 

1.4 UTA komandos narių bendradarbiavimas su 

UTA koordinavimo komanda savivaldybėje, 

PSJŠC, kitų mokyklų komandomis. 

Nuolat UTA koordinavimo 

komanda 

Aktualios informacijos 

įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas 

gimnazijos veikloje. 

1.5 UTA koordinavimo komandos pasitarimai. Kartą per mėn. 

arba esant 

poreikiui 

Administracija, UTA 

komanda 

UTA koordinavimo komandos 

pasidalijimas aktualijomis ir 

naujienomis. 



1.6 Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse. 

Lapkričio 3 sav. Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai (bent 85%) geriau 

supras 

kompetencijų sandus ir jų raišką. 

1.7 Pamokos plano pagal UTA kūrimas ir 

koregavimas kiekvienoje metodikos grupėje, 

naudojantis metodinėmis rekomendacijomis. 

2023 metai Pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai gilins pamokos 

planavimo pagal UTA žinias ir 

gebėjimus, atsiras bendri 

susitarimai tarp mokytojų 

metodinėse grupėse, todėl  

suvienodės mokytojų ( 60 %) 

metodiniai, didaktiniai reikalavimai 

pamokai pagal UTA. 

1.8 Sukurtų pamokos scenarijų metodikos grupėse 

ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas 

Metodinėje taryboje. 

Vasario 2 sav. Pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Gerosios patirties savalaikė sklaida 

gimnazijos virtualioje mokymosi 

aplinkoje. 

1.9 Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA 

sklaida mokyklos pedagogų posėdyje. 

 Pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

Mokyklos pedagogų bendruomenė 

susipažins su atliktomis UTA 

veiklomis, reflektuos ir koreguos su 

UTA susijusius pedagoginius 

procesus. 

1.10 Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos. Vasario 3-4 

savaitės 

Pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Tobulės pamokų stebėsena, 

rekomendacijos skatins mokytojų 

saviugdą. 

1.11 Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų 

analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos 

protokolą. 

Kovo 3 sav. Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

Gerosios patirties sklaida, 

bendradarbiavimo ,,Kolega 

kolegai” “Mokykla mokyklai” ir kt. 

stiprinimas. 

1.12 Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas. Balandžio 1 sav. Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

100% mokytojų susipažino su BP 

planais. 



1.13 Vertinimo aprašų  koregavimas. Balandžio 4 sav. Pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

90 %  mokytojai laikysis bendrų 

reikalavimų mokinių žinių ir 

gebėjimų vertinimui. 

1.14 Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas,  pagal 

poreikį koreguojant sukurtus ir pasirengimas 

pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais. 

Gegužės 1-4 

savaitė 

Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

Parengtas ilgalaikio plano 

pavyzdys. 

1.15 Pasirengimo diegti UTA stebėsena. Nuolat Direktorius, pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė 

taryba, 

Įvykęs X skaičius stebėjimų, 

vertinimų. 

 

2 UŽDAVINYS.  Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą, plėtoti mokytojų kompetencijas diegiant atnaujintą ugdymo 

turinį. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

2.1 Dalyvavimas nacionalinėje ilgalaikėje 

kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti 

su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos 

priemonių rinkiniais?“ 

2023 m. II 

ketvirtis 

Ikimokyklinės įstaigos 

mokytojai, dalyvavę 

mokymuose, 

UTA komanda 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 

dalyvavę mokymuose, dalinsis 

patirtimi. 

2.2 Dalyvavimas nacionalinėje ilgalaikėje 

kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Inovacijomis grįstas priešmokyklinis 

ugdymas“.   

2023 m. II 

ketvirtis 

UTA  komanda, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, dalyvavę 

mokymuose 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, dalyvavę mokymuose, 

dalinsis patirtimi. 

2.3 Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymų 

rezultatų  sklaidos organizavimas. 

2022 m. lapkričio 

mėnuo 

Mokytojai 

(dalykininkai), dalyvavę 

mokymuose 

Mokytojai (dalykininkai), dalyvavę 

mokymuose dalinsis patirtimi. 

2.4 Dalyvavimas projekto “Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir diegimas” veiklos “Metodinės 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 

Administracija Atrinktų mokytojų dalyvavimas 

mokymuose. 



pagalbos mokykloms, įgyvendinančioms 

atnaujintą ugdymo turinį, teikimas” mokymuose. 

 

 

 

 

3 UŽDAVINYS. Viešinti gimnazijos pasirengimo UTA diegimo etapo gerąsias patirtis. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

3.1 Sukurta nuoroda gimnazijos interneto svetainėje 

,, UTA diegimas Linkuvos gimnazijoje“. 

2022 m. spalis UTA komanda Sukurta nuoroda gimnazijos 

interneto svetainėje ,, UTA 

diegimas Linkuvos gimnazijoje“. 

3.2 Informacijos viešinimas interneto svetainėje. Nuolat UTA komanda Viešinama informacija. 

3.3 Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, 

renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, 

posėdžiai ir kt.). 

2022-2023 UTA komanda Rekomenduojama kiekvieną 

mėnesį viešinti www, socialiniuose  

tinkluose, dienyne, interneto 

svetainėje. 

3.4 Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, 

aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas. 

2022-2023 Pavaduotojas ugdymui Susirinkimai, posėdžiai, 

informacija www, socialiniuose 

tinkluose, dienyne ir kt. 

3.5 Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema. 2022-2023 Pavaduotojas ugdymui Pristatymas tėvams mokyklos 

interneto svetainėje, 

susirinkimuose ir kt. 

3.6 Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo 

tema. 

2022-2023 Pavaduotojas ugdymui Pristatymas mokiniams mokyklos 

interneto svetainėje, socialiniame 

tinkle, kt. 

 

4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 



Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

4.1 Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas. 2022-2023 Pavaduotojas ugdymui Įvertintas ugdymo aplinkų ir 

mokymosi priemonių poreikis. 

4.2 Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių 

įsigijimo plano parengimas, prioritetų 

vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai 

metodinėje taryboje. 

2022-2023 Pavaduotojas ugdymui Parengtas mokymo ir mokymosi 

priemonių įsigijimo planas. 

4.3 Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos. 2022-2023 Pavaduotojas ugdymui Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo rekomendacijas, 

atnaujintos ugdymo aplinkos.  
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