
KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO 

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 m.  
 

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

Uždaviniai:  

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą gimnazijoje.  

2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

3. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

4. Sudaryti sąlygas UTA įgyvendinimui.  

5. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną. 

6. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi. 

 

Eil. Nr.  Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Vykdytojas Siektini rezultatai 

1 uždavinys. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą gimnazijoje.  

1.1.  UTA komandos gimnazijoje sudarymas. 2022 m. 

birželis 

Direktorius  Sudaryta gimnazijos UTA  komanda. 

1.2.  UTA komandos įveiklinimas. 2022-2023 m. Direktorius Numatyta komandos narių funkcijos ir atsakomybės. 

     2 uždavinys. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui. 

2.1. UTA įgyvendinimo  gimnazijoje veiksmų ir  

priemonių plano sudarymas. 

2022 m. 

birželis 

UTA komanda Sudarytas gimnazijos UTA  veiksmų planas. 

2.2. UTA veiksmų plano pristatymas pedagogų 

bendruomenei. 

2022 m.  

rugsėjis 

UTA komanda Pristatytas ir aptartas gimnazijos  UTA veiksmų planas. 

2.3. Seminaras „UTA mokytojų mokymo(si) 

dirbtuvės“. 

2022-06-13 Direktorius  Gimnazijos mokytojai supažindinta  su UTA aktualijomis ir 

naujienomis. 

2.4. UTA komandos pasitarimai, skirti aktualios 

informacijos UTA ir BP aptarimui. 

2022-2024 m. 

1k./2 mėn. 

arba esant 

poreikiui 

Direktorius Aptarta ir įsisavinta aktuali informacija. Sklaida gimnazijoje. 

     3 uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

3.1. Pirminė UTA pasirengimui  situacijos 

analizė. 

2022 m.  

rugsėjis 

UTA komanda 

Metodinė taryba 

Atlikta situacijos analizė ir išryškintos stiprybės, galimybės 

ir silpnybės.  



3.2. Apklausos dėl pasirengimo UTA 

įgyvendinimui organizavimas. 

2022 m.  

spalis 

UTA komanda Atlikta apklausa ir situacijos analizė: duomenų dėl 

priemonių/pagalbos poreikio mokytojams, ruošiantis 

įgyvendinti UTA apibendrinimas.  

   4 uždavinys. Sudaryti sąlygas UTA įgyvendinimui. 

4.1. Gimnazijos tvarkų, aprašų peržiūra 

atnaujinimas. 

Iki 2023 m. 

vasario 

UTA komanda Atnaujinta gimnazijos veiklos tvarkos, aprašai. 

4.2. Gimnazijos ugdymo plano koregavimas 

atsižvelgiant į UTA. 

2022-2024 m. UTA komanda Koreguoti 2022-2023 m. m. ir parengti 2023-2024 m. m. 

ugdymo planai. 

4.3. Ugdymo(si) aplinkų pritaikymas 

pasirengiant UTA įgyvendinimui. 

2022-2024 m. UTA komanda Atnaujinta ugdymo(si) aplinka (vadovėliai, IT įranga, 

mokymo/ugdymo priemonės, patalpos, lauko edukacinės 

erdvės ir kt.). 

4.4. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio 

tyrimas rengiantis įgyvendinti UTA. 

Iki 2022 

gruodžio mėn. 

UTA komanda Įvertintas  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis 

4.5. Pedagogų profesinio tobulėjimo 

įgyvendinant UTA programos parengimas. 

Iki 2023 

sausio mėn. 

UTA komanda Parengta pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA 

programa. 

4.6. Mokymų  ir kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų organizavimas pagal UTA 

įgyvendinimo etapus. 

2022-2024 m. UTA komanda Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose. 

4.7. Metodinių dienų organizavimas UTA 

diegimo pasirengimui. 

2022-2024 m. UTA komanda Organizuotos metodinės dienos, dalijimasis gerąja patirtimi, 

analizuotas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant 

UTA. 

4.8. Individualus pedagogų konsultavimas. 2022-2024 m. UTA komanda Teiktos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis 

įgyvendinti UTA. 

4.9. Grįžtamojo ryšio taikymas analizuojant UTA 

įgyvendinimo situaciją gimnazijoje. 

2022-2024 m. UTA komanda Kolegialaus grįžtamojo ryšio  refleksija apie UTA 

įgyvendinimą gimnazijoje. 

      5 uždavinys. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

5.1. UTA diegimo stebėsenos kriterijų 

parengimas. 

Iki 2022 m. 

gruodžio mėn. 

UTA komanda Parengti UTA diegimo stebėsenos kriterijai. 

5.1. Pamokos plano pagal UTA sudarymas. Iki 2023 m. 

sausio mėn. 

UTA komanda 

Metodinė taryba 

Metodinėse grupėse priimti bendri susitarimai dėl pamokos 

plano. 

5.2. Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos. Iki 2023 m.  

vasario mėn. 

 

UTA komanda 

Metodinė taryba 

Metodinėse grupėse  aptartos ir atliktos  atviros pamokos 

pagal atnaujintą pamokos protokolą korekcijos. 

 

5.3. Atviros pamokos pagal atnaujintas BP ir jų 

analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos 

protokolą. 

2023 m. 03-06 

mėn. 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

UTA komanda 

Vykdyta efektyvesnis mokytojų bendravimas ir 

bendradarbiavimas.  



5.4. Stebimos ir analizuojamos pasirengimo UTA 

įgyvendinimui plane numatytos priemonės . 

1 kartą per 2 

mėnesius 

UTA komanda 

Gimnazijos 

administracija 

Atlikta plane numatytų priemonių ir pasirengimo UTA 

įgyvendinimui stebėsena, analizė, koreguotas planas 

atsižvelgiant į nacionalinio lygmens UT 

atnaujinimo/išbandymo procesus ir savivaldybės ugdymo 

vykdomos pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP stebėsenos 

rezultatus. 

       6 uždavinys. Viešinti informaciją ir dalintis gerąją patirtimi. 

6.1. Pedagogų ir gimnazijos bendruomenės 

supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti  

UTA ir ugdymo proceso pokyčius. 

2022–2024 m.        UTA komanda Informacija paviešinta: TAMO dienyne ir gimnazijos 

tinklalapyje www.cekiske.lt 

6.2. Savalaikė UTA mokymų - seminarų sklaida 

gimnazijos bendruomenėje. 

1 kartą per 

mėnesį. 

UTA komanda, 

gimnazijos 

mokytojai, 

dalyvaujantys 

įvairiuose 

mokymuose. 

Vykdyta vidinė ir išorinė komunikacija, reguliariai 

pasidalijama informacija tarp mokymuose dalyvavusių UTA 

komandos narių, gimnazijos bendruomenės. 

6.3. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą 

pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių 

numatymas. 

2022–2024 m. UTA komanda Pateiktos ataskaitos susirinkimuose ir posėdžiuose. 

Informacija paviešinta: TAMO dienyne ir gimnazijos 

tinklalapyje www.cekiske.lt 

6.4. UTA gerosios patirties sklaida, gimnazijos 

metodinių grupių, metodinės tarybos 

pedagogų posėdžiuose. 

2022 –2024 

m. 

UTA komanda Gimnazijos  pedagogų bendruomenė supažinusi su atliktomis 

UTA įgyvendinimo veiklomis. 

 


