
GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ 

VEIKLOS PLANAS 

 2022 M. 

 

Tikslas: Pasirengti UTA įgyvendinimui progimnazijoje. 

Uždaviniai:  

1. Sudaryti darbo grupę ir parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

2. Atlikti situacijos į(si)vertinimą ir sudaryti sąlygas UTA diegimui.  

3. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną. 

 

Eil. 

nr. 

Priemonė Data Atsakingas Dalyvauja 

 Progimnazijos UTA darbo grupės sudarymas. Sausio mėn. L. Zubauskienė Metodinė taryba 

1. Atnaujinto turinio diegimo vizijos numatymas, 

veiksmų plano parengimas, pasiskirstymas 

pareigomis, susirinkimų periodiškumo 

nustatymas. 

Vasario mėn. L. Zubauskienė 

 

UTA darbo grupė 

 Situacijos į(si)vertinimas ir analizė.     

2. Administracijos, mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikio 

tyrimas bendradarbiaujant su KRSC. 

Sausio mėn. L. Zubauskienė Progimnazijos 

administracija, mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

3. Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų  apklausa apie pasirengimą diegti 

atnaujintą ugdymo turinį. 

Kovo mėn. L. Zubauskienė, 

A. Pakamorienė 

Mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai 



4. Apklausos rezultatų analizė, išvadų ir 

rekomendacijų pristatymas Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Kovo mėn. L. Zubauskienė, 

A. Pakamorienė 

Progimnazijos 

administracija, mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 Sąlygų UTA diegimui sudarymas    

 Kvalifikacijos tobulinimas.    

5. Progimnazijos administracijos, mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas NŠA 

organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Sausio–balandžio mėn. L. Zubauskienė 

NŠA, 

KRSC metodininkai 

Progimnazijos 

administracija, mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

6. Kvalifikacijos kėlimo seminarų organizavimas  

pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

poreikius, mokytojų ambasadorių veikla. 

Bendradarbiavimas su NŠA, KRSC. 

Pagal KRSC ir 

progimnazijos 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

planą 

L. Zubauskienė, 

KRSC metodininkai 

Progimnazijos 

administracija, mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

7. Mokytojų savišvieta (portalo Mokykla 2030, BP 

turinio, kompetencijų aprašo, kt. švietimo 

dokumentų analizė, Mokytojo TV , NŠA Youtube 

kanalo peržiūra). Infografiko parengimas. 

Vasario–kovo mėn. L. Zubauskienė, 

R. Birgėlienė 

 

Progimnazijos 

administracija, mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

8. Metodinių grupių sesijos. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų dalijimasis savišvietos  būdu 

įgytomis kompetencijomis taikant  „Atvirkščios 

klasės“ metodą.  

Balandžio mėn. L. Zubauskienė, 

A. Pakamorienė 

 

mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai 

9. Esamų ir atnaujintų Bendrųjų programų 

palyginimas. Panašumų ir skirtumų aptarimas 

metodinėse grupėse. 

Gegužės–birželio mėn. L. Zubauskienė, 

 

 

1–8 klasių mokytojai 

10. Metodinės tarybos posėdis „Ugdymo turinio 

pokyčiai“. 

Birželio mėn. L. Zubauskienė, 

A. Pakamorienė, 

D. Prunskienė 

Metodinė taryba 

11. Metodinės tarybos apskritas stalas „Ko mokyti? 

Kaip mokyti? Kaip išmokyti?“ 

Spalio mėn. L. Zubauskienė, 

A. Pakamorienė, 

D. Prunskienė 

D. Prunskienė 

metodinė taryba 

 Komunikacija ir  socialiniai partneriai.     

12. Komunikacijos kanalų numatymas, atsakingo už Kovo mėn. L. Zubauskienė UTA grupė 



informacijos sklaidą asmens paskyrimas.  

13. Veiklų viešinimas medijose, socialiniuose 

tinkluose. 

Kas mėnesį L. Zubauskienė, 

R. Tamošaitienė 

UTA grupė 

14. Bendradarbiavimas su NŠA, KRSC, Klaipėdos r. 

Švietimo ir sporto skyriumi, savivaldybės UTA 

komanda, PPT, rajono mokyklų komandomis. 

Dalyvavimas posėdžiuose, pasitarimuose, 

konsultacijose, sąšaukose. 

Pagal Švietimo ir sporto 

skyriaus, KRSC, 

progimnazijos veiklų 

planą 

L. Zubauskienė, 

A. Pakamorienė 

 

UTA grupė 

15. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais. Tėvų 

švietimas. 

Pagal progimnazijos 

2022 m. Veiklos planą 

J. Gindulis 1–8 klasių mokinių tėvai, 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

 Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas, 

pritaikant atnaujintam ugdymo turiniui. 

   

16. IKT, SMP poreikio analizė ir aptarimas. Įsigijimo 

plano sudarymas, viešųjų pirkimų vykdymas. 

Vasario mėn. L. Zubauskienė, 

D. Prunskienė 

D. Lažinskienė, 

metodinė taryba 

17. Susitikimai su leidyklų atstovais, skaitmeninių 

vadovėlių leidėjais. 

Kovo mėn. L. Zubauskienė 

 

Progimnazijos 

administracija, 

bibliotekininkė, metodinių 

grupių pirmininkai 

18. Vadovėlių pirkimo, metodinių priemonių įsigijimo 

poreikio aptarimas metodinėse grupėse, 

metodinėje taryboje. 

Kovo–balandžio mėn. L.Zubauskienė, 

E. Piaulokienė 

D. Prunskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

19. Vadovėlių ir naujų mokymo priemonių įsigijimo 

plano sudarymas, viešųjų pirkimų vykdymas. 

Gegužės mėn. L.Zubauskienė, 

E. Piaulokienė 

 

E. Piaulokienė, 

D. Lažinskienė 

20. Pilotinių vadovėlių ir skaitmeninių mokymo 

priemonių išbandymas. 

Balandžio–gruodžio 

mėn. 

L. Zubauskienė Pageidaujantys mokytojai 

 Progimnazijos planavimo dokumentų 

koregavimas. 

   

21. Progimnazijos Strateginio plano, Metų veiklos 

plano  koregavimas, numatant  BP atnaujinimo 

priemones. 

Kovo–balandžio mėn. D. Bušeckienė, 

R. Balsytė 

Progimnazijos Strateginio 

plano, Metų veiklos plano 

rengimo grupės nariai 

22. 2022–2023 m. m. Ugdymo plano rengimas 

atsižvelgiant į atnaujintą ugdymo turinį:integruotų 

Balandžio–birželio 

mėn. 

L. Zubauskienė Ugdymo plano rengimo 

grupė, 



veiklų numatymas, 30 proc. laisvai pasirenkamo 

turinio įgyvendinimas. 

UTA grupė,  

Metodinė taryba 

23. UTA proceso stebėsena: stebėsenos rodiklių 

numatymas, rezultatų į(si)vertinimas, tolimesnės 

veiklos tobulinimas. 

Kas mėnesį UTA grupė 

 

Metodinė taryba 

 

 


