
 

Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Tauragės r. Žygaičių gimnazijoje veiksmų ir 

priemonių planas 2022–2024 metams  

 

Tikslas: pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) diegimui Gimnazijoje 

Uždaviniai: 

1.     Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

2.     Atlikti pasiruošimo UTA situacijos įsivertinimą. 

3.     Sudaryti palankias sąlygas diegiant UTA. 

4.     Vykdyti pasiruošimo UTA diegimui  proceso stebėseną. 

 

 

Priemonė Laikas Atsakingi Siektinas rezultatas 

1. Pasirengimas ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį 

1.1. UTA komandos Gimnazijoje 

sudarymas.  

2022 m. gegužė J. Beitienė Sudaryta UTA 

komanda 

1.2. UTA veiksmų plano 

projekto parengimas ir 

patvirtinimas. 

2022 m. birželis UTA komanda Sudarytas UTA 

diegimo Gimnazijoje 

veiksmų ir priemonių 

planas. 

1.3. Gimnazijos UTA 

įgyvendinimo komandos veiklos 

kriterinis įsivertinimas. 

 

2022 m. 

rugsėjis, 

spalis.  

Gimnazijos 

UTA 

komandos 

vadovas 

Atliktas kriterinis 

įsivertinimas 

1.4. UTA veiksmų plano 

pristatymas Gimnazijos 

bendruomenei. 

     2022 m.     

rugsėjis 

Gimnazijos 

UTA 

komandos 

nariai 

UTA veiksmų planas 

pristatytas Mokytojų 

taryboje, tėvams ir 

mokiniams 

1.5. UTA  veiklų viešinimas 

interneto svetainėje. 

   Nuolat  Gimnazijos 

UTA 

komandos 

nariai 

Viešinama veikla ir 

kita svarbi 

informacija susijusi 

su UTA.  

1.6. Tyrimas „Gimnazijos  

mokytojų pasirengimas bendrųjų 

ugdymo programų atnaujinimui 

ir diegimui”. 

2022m.  

spalis 

Gimnazijos 

UTA 

komandos 

nariai 

Pokalbiai, diskusijos 

metodinėse grupėse, 

Metodinėje taryboje.  

Atlikta apklausa.  
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1.7. Vadovų, mokytojų 

dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

ruošiantis ugdymo turinio 

atnaujinimui. 

2022-2024 m. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Visi vadovai ir 

mokytojai dalyvaus 

kvalifikaciniuose 

renginiuose. 

1.8. Grįžtamasis ryšys 

įsivertinant pasiruošimą diegti 

atnaujintą ugdymo turinį.  

2023 birželis, 

rugpjūtis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Atliktas kriterinis 

įsivertinimas. 

Rezultatų 

pristatymas 

Mokytojų taryboje. 

2. Inicijuojamos veiklos, skirtos priešmokyklinio ugdymo programos diegimui 

(2022-2023 m.m.) 

2.1. Atnaujintų priešmokyklinio 

ugdymo programų aptarimai 

metodinėje grupėje. 

2022 m. birželis  PUG 

mokytojai 

Mokytojai susipažins 

su atnaujintomis 

programomis, 

parengs ilgalaikius 

ugdymo planus. 

2.2. PUG mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose dirbant su 

atnaujintomis priešmokyklinio 

ugdymo programomis. 

2022–2023 m. PUG 

mokytojai 

Visi PUG mokytojai 

dalyvaus 

kvalifikaciniuose 

renginiuose. 

2.3. Priemonių priešmokyklinio 

ugdymo programoms 

įgyvendinti poreikio nustatymas 

ir atnaujinimas. 

2022–2023 m.m. PUG mokytojai Nustatytas poreikis ir 

pagal galimybes 

atnaujinama ugdymo 

aplinka. 

2.4. Savalaikis grįžtamasis ryšys 

įgyvendinant atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo 

programą. 

2022–2024 m. PUG mokytojai Metodinėje grupėje 

teikiamas 

grįžtamasis ryšys. 

3. Inicijuojamos veiklos, skirtos priešmokyklinio ugdymo programos diegimui 

(2022–2023 m.m.) 

3.1. Visų 1,3,5,7,9,11 mokomųjų 

dalykų atnaujintų ugdymo 

programų aptarimas metodinėse 

grupėse. 

 

2022–2023 m.m. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

susipažįsta su 

atnaujintomis 

programomis, aptaria 

pokyčius, rengia 

ilgalaikius planus. 



3.2. Mokytojų dalyvavimas 

UTA kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

2022–2024 m. Vadovai, 

dalykų 

mokytojai ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Visi mokytojai 

dalyvaus 

kvalifikaciniuose 

renginiuose. 

3.4. Mokytojų kolegialus 

bendradarbiavimas ir patirties 

sklaida rajone, pradėjus dirbti su 

atnaujintomis ugdymo 

programomis. 

2023–2024 m. Dalykų 

mokytojai 

Dalinsis patirtimi, 

ves atviras, 

integruotas pamokas, 

stebės kolegų 

vedamas pamokas. 

3.5. Ugdymo priemonių ir 

aplinkų atnaujinimas UTA 

kontekste. 

2022–2024 m. Vadovai Pagal galimybes 

atnaujinama ugdymo 

aplinka 

4. Inicijuojamos veiklos, skirtos 2,4,6,8,10,12  klasių ugdymo programų  diegimui 

(2024-2025 m.m.) 

4.1. Visų 2,4,6,8,10,12 klasių 

mokomųjų dalykų atnaujintų 

ugdymo programų aptarimas 

metodinėse grupėse. 

2024–2025 m. Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai 

susipažįsta su 

atnaujintomis 

programomis, aptaria 

pokyčius, rengia 

ilgalaikius planus. 

4.2. Mokytojų dalyvavimas 

UTA kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

2024–2025 m. Vadovai, 

dalykų 

mokytojai ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Visi mokytojai 

dalyvaus 

kvalifikaciniuose 

renginiuose. 

4.3. Mokytojų kolegialus 

bendradarbiavimas ir patirties 

sklaida rajone, pradėjus dirbti su 

atnaujintomis ugdymo 

programomis.    

2024–2025 m.  Dalykų 

mokytojai 

Dalinsis patirtimi, 

ves atviras, 

integruotas pamokas, 

stebės kolegų 

vedamas pamokas. 

4.4. Mokyklų ugdymo priemonių 

ir aplinkų atnaujinimas UTA 

kontekste. 

2024–2025 m. Vadovai Pagal galimybes 

atnaujinama ugdymo 

aplinka. 

5. Stebėsenos procesų užtikrinimas. 

5.1. UTA kokybės diegimo 

užtikrinimas remiantis parengtu 

įgyvendinimo planu.  

2022–2024 m.  Gimnazijos 

UTA 

komandos 

vadovas 

Įgyvendinamos visos 

suplanuotos veiklos. 



5.2. Mokytojų UTA diegimo 

refleksijos Metodinėse grupėse ir 

Metodinėje taryboje.  

2022–2024 m. 

 

Gimnazijos 

UTA 

komandos 

nariai 

Kolegiali mokytojų, 

administracijos 

refleksija apie UTA 

įgyvendinimą 

Gimnazijoje. 

5.3.Pedagogų individualios 

konsultacijos 

2022–2024 m. Gimnazijos 

UTA 

komandos 

nariai 

Teikiamos 

individualios 

konsultacijos 

pedagogams 

rengiantis 

įgyvendinti UTA 

gimnazijoje. 

5.4. Gimnazijos tvarkų, aprašų, 

planų atnaujinimas. 

2022–2024 m.  Metodinė 

taryba 

Pagal poreikį 

peržiūrėti ir 

atnaujinti 

Gimnazijos tvarkos, 

aprašai, planai. 

  

__________________________________________ 


