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UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO 

ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

 

 
Nr. 

 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 

 
Atsakingas 

 
Rezultatas 

1. UTA komandos sudarymas iki rugsėjo 30 d. Mokyklos direktorė Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus 

įsakymu. 

2. Mokytojų susipažinimas su BUP iki spalio 27 d. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai susipažins su nauju BP turiniu. 

3. Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, 

renginių organizavimas 

nuolat Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojams bus prieinama naujausia informacija 
apie UTA per dienyną ir Classroom  sistemą. 

Mokytojai susipažins su kompetencijų žemėlapiu, 

vertinimo lygiais, Vidurinio ugdymo aprašu ir pan. 

Bendruomenė turės sąlygas susipažinti su UTA 

mokyklos puslapyje. 

4. Mokytojų, dalyvaujančių UTA mokymuose, 

dalinimasis žiniomis apie UTA įgyvendinimą 
nuolat, po 

kiekvienų mokymų 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Bus suvienodintas mokytojų dalykininkų žinojimas 

apie UTA. 

5. Mokymosi priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas 

iki gruodžio 23 d. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių 

poreikis. 

6. Vertinimo lygių analizė, praktinės dirbtuvės sausio 2-6 d. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai per dirbtuves išdiferencijuos konkrečią 

užduotį pagal vertinimo lygius. Mokysis iš kolegų 

pavyzdžių pristatymų. 

7. Mokinių informavimas apie UTA sausio mėn. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokiniai sužinos apie UTA nuostatas. 



 

8. BUP nagrinėjimas metodinėje grupėje iki vasario 1 d. Metodinė grupė Nustatomos temos, kurias mokiniai mokysis 2022-

2023 m. m. iš rezervinių pamokų, kad būtų pasirengę 

mokytis III klasėje pagal naująsias ugdymo 

programas. 

9. Tėvų informavimas apie UTA kovo mėn., gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokinių tėvai sužinos apie UTA. 

10. Ilgalaikių planų formos suderinimas. Pirmųjų 

2023-2024 m. m. mokymosi temų detali analizė 

ir ilgalaikio mokymosi plano parengimas. 

balandis UTA darbo grupė Parengiamas ilgalaikio plano fragmentas pirmosioms 

temoms. 

11. Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių 

įsigijimo plano parengimas, prioritetų 

vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai 

Metodinėje taryboje 

iki gegužės 1 d. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo 

planas. 

12. Pamokos plano formos atnaujinimas iki gegužės 1 d. UTA darbo grupė Atnaujinam mokyklos pamokos plano forma pagal 

BP. 

13. Vertinimo aprašų ir kitų dokumentų 

koregavimas 

iki birželio 23 d. Mokyklos direktorė, 

UTA darbo grupė 

Atnaujinti pagrindiniai dokumentai pagal poreikį dėl 

UTA. 

14. Ilgalaikių planų aptarimas iki birželio 23 d. Metodinė grupė, 

Metodinė taryba 

Diskutuojama dėl ilgalaikių planų vieningumo, 30 

proc. UT veiklų. Aptariami pavyzdiniai ilgalaikiai 

planai ir rengiami dalykų ilgalaikiai planai.  

 


