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ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VILNIAUS“AUŠROS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE  

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 METAMS 

 

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos 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 m. kovo mėn. Direktorė  Suformuota UTA komanda ir patvirtinta 

direktoriaus įsakymu.  

2.  Mokyklos-darželio UTA veiklų plano 

2022–2024 metams parengimas 

2022 m. balandžio mėn. UTA komanda Parengtas mokyklos-darželio UTA veiklos 

planas 

3.  Individualus vaiko raidos aprašo bei 

kompetencijų aprašo nagrinėjimas 

(Mokytojo TV, Mokykla 2030) ir aptarimas 

mokytojų kolegijoje. 

2022-2023 m. 

balandžio-rugsėjo mėn.  

Mokytojų kolegijos 

pirmininkas 

Nuomonių, patirties pasidalinimas, 

mokytojų gebėjimų išryškinimas. 

Pastebima ugdymo turinio  kaita. 

4. Patvirtintų atnaujintų programų 

analizavimas ir lyginimas 

2023 m. sausio mėn.-

vasario 

Pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai. 

Pedagogai susipažįsta su UTA 

aktualijomis, įsigilina į kompetencijomis 

grįstos pamokos sampratą. Mokytojų  

kolegijos  metu pateikta aktuali UTA 

informacija. 

5. Kūrybinės dirbtuvės ,,Kompetencijomis grįstas 

mokymasis“ (pamokos išplėstinio plano pagal 

UTA kūrimas, koregavimas). 

2023 m. kovo mėn. Pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai. 

Bent 80 proc. mokytojų analizuoja 

pamokos turinį, įgyja gebėjimų 

identifikuoti kompetencijas. Parengtas 

išplėstinio plano (integruojant kelias 

kompetencijas) pavyzdys. 



6. Kūrybinės dirbtuvės - ,,Pamokos stebėsenos 

vertinimo protokolo korekcija“ 

2023 m. balandžio mėn. Pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Tobulės pamokų stebėsena, 

rekomendacijos. Plėsis mokytojų 

saviugda 

7. Mokinių vertinimo aptarimas, atsižvelgiant į 

keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo 

sistemos atnaujinimas. Vertinimo aprašų ir kt. 

dokumentų koregavimas 

2023 m gegužė mėn. Pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Parengtas, vadovaujantis atnaujintomis 

BP, naujas mokinių mokymosi pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

8. Ilgalaikio plano formos  pavyzdžio kūrimas. 2023 m birželio mėn. Pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Parengtas ir aptartas mokytojų 

kolegijoje ilgalaikio plano pavyzdys, 

numatant 70 proc. privalomo turinio ir 

30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio. 

Ilgalaikiai planai atitiks mokyklos-

darželio susitarimus. 

9. Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimas 

1, 3 klasėse. 

  2023-2024 m. Mokytojai 100 proc. mokytojų 1, 3 klasėse 

įgyvendina atnaujintas bendrąsias 

programas. 

10. Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimas 

2, 4 klasėse. 

  2024 m.  Mokytojai 100 proc. mokytojų 2, 4 klasėse 

įgyvendina atnaujintas bendrąsias 

programas. 

11. Atnaujintų BP taikymo praktinėje veikloje 

stebėsena ir vertinimas, koreguojamųjų 

sprendimų priėmimas 

2022-2023 m. 

2023-2024 m. 

Mokyklos vadovai, 

UTA komanda. 

Įsivertinta pasirengimo dirbti pagal 

atnaujintas BP situacija, pateiktos 

rekomendacijos pamokų kokybei gerinti. 

Priimti koreguojamieji sprendimai. 

 

2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą, organizuoti mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams 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.  Pavaduotoja 

ugdymui 

Atliktas mokytojų įsivertinimas, 

numatytas profesinio 

meistriškumo tobulinimo poreikis, 

infrastruktūros (aplinkos) 

atnaujinimas ir pritaikymas. 



2. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, 

mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams UTA aktualijomis. 

2022-2023 m.  

Mokyklos vadovai, 

UTA komanda,  

Mokytojų bendruomenėje vyksta vidinė 

komunikacija, reguliariai pasidalijama 

informacija po kiekvienų mokymų. 

3. Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo 

ugdymo tema. 

2022-2024 m.  Mokyklos vadovai, 

UTA komanda 

Stiprės atsparumas naujoves lydintiems 

iššūkiams, vadybinės ir dalykinės 

kompetencijos. Padės įgyvendinti 

universalaus mokymo(si) modelį ir 

pagilins mokymo kiekvienam sampratą. 

3. Kolegialaus grįžtamojo ryšio stiprinimas, 

dalinimosi gerąja patirtimi, sėkmėmis 

organizavimas įgyvendinant UT 

2022-2024 m. Mokyklos vadovai, 

mokytojai 

Stebėtos ir aptartos ugdomosios veiklos 

su mokytoju po veiklos stebėjimu. 

Stebėtų veiklų apibendrinimas, įžvalgų 

pristatymas mokytojų kolegijoje ir 

priimti susitarimai pamokų pagal UTA 

organizavimui. 

 

3 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

Eil. Nr.  Priemonės Priemonės 

įgyvendinimo terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.  Mokyklos-darželio bendruomenės 

supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti 

UTA.  

2022-2023 m.  UTA komandos 

atstovas  

100 proc. mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų, mokinių tėvų informuoti 

apie UTA procesus. Informacija 

pateikiama mokytojų kolegijoje, el. 

dienyne TAMO, www.ausros.lt, 

pasitarimuose, posėdžiuose. 

2.  Aktualios informacijos dėl UTA 

įgyvendinimo ir įgyvendintų veiklų 

viešinimas mokyklos-darželio internetinėje 

svetainėje 

2022-2024 m. UTA komanda Sistemingas informacijos pateikimas 

palengvins pasirengimą pokyčiams. 

3. Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema  

2022-2024 m. UTA komanda, 

švietimo 

Pristatymas tėvams mokyklos-darželio 

interneto svetainėje, susirinkimuose ir 

kt. Tai sumažins galimą įtampą dėl 



pagalbos 

specialistai 

pasikeitusio ugdymo turinio, priemonių, 

vertinimo ir kt. 

4. Mokytojų dalyvaujančių mokymuose 

patirčių pristatymas 

2022-2024 m. Mokytojai Mokyklos-darželio mokytojai pristatys 

savo patirtį įgytą mokymuose. 

 

4 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. Nr.  Priemonės Priemonės 

įgyvendinimo terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.  Priemonių poreikio situacijos įvertinimas. 2022-2024 m.  Pavaduotoja 

ugdymui 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių poreikis. 

2. Prioritetų vadovėliams įsigyti 

susitarimai mokytojų kolegijoje 

2023 m. kovo mėn. Pavaduotojas 

ugdymui,  

pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

bibliotekininkė 

Parengtas mokymo ir mokymosi 

priemonių įsigijimo planas. 

3. Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos. 2023-2024 m. UTA komanda, 

mokytojai 

Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo rekomendacijas, 

atnaujintos aplinkos. 

 

___________________________________ 
 


