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Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus. 

2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

 

Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė: 

Vadovė: Tatjana Balvočienė, metodinės tarybos pirmininkė 

Nariai:  Asta Bendikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Kęstutis Mockus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Sigita Filičkina, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė 

Asta Maigienė, menų, fizinio ugdymo, technologijų metodinės grupės pirmininkė 

Agnė Rupeikienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė 

Jolita Švagždienė, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė 

Daliutė Montvydienė, klasių auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė   

 

  



2 
 

Priemonių planas 1-am uždaviniui 

„Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus“ pasiekti 

Eil. Nr. Priemonės 
Numatomas priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

1.1. UTA komandos sudarymas 2022 m. rugsėjis M. Stirbienė Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus 

įsakymu 

1.2. Atnaujintų BP nagrinėjimo 

aktualizavimas metodinėje taryboje ir 

metodinėse grupėse  

2022 m. spalis (met. taryba) 

2022 m. lapkritis 

T. Balvočienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Pedagogų bendruomenė (100%) susipažįsta su  

atnaujintomis bendrosiomis programomis 

1.3. Kūrybinės dirbtuvės 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo 

turinys“ 

2023 m. sausio 2–6 d. Dalykų mokytojai Mokytojai (bent 95%), bendradarbiaudami su kolegomis, 

įsigilins į bendrųjų programų pokyčius ir planuojamų 

veiklų numatomus rezultatus 

1.4. Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose metodikos 

grupėse 

2023 m. sausio 2–6 d. Metodinių grupių pirmininkai:  

S. Filičkina, A. Maigienė, 

A. Rupeikienė, J. Švagždienė 

Mokytojai (bent 95%) geriau supras 

kompetencijų sandus ir jų raišką savo dalyko mokyme 

1.5. Pamokos planų pavyzdžių pagal UTA 

tyrimo ataskaita analizavimas 

2023 m. vasaris 

 

Dalykų mokytojai Mokytojai (bent 95%) pagilins pamokos planavimo pagal 

UTA žinias ir gebėjimus 

1.6. Pamokos plano pavyzdžio kūrimas 

kiekvienoje metodikos grupėje 

2023 m. vasaris Metodinių grupių pirmininkai:  

S. Filičkina, A. Maigienė, 

A. Rupeikienė, J. Švagždienė 

Atsiras bendri susitarimai dėl pamokos planavimo tarp 

mokytojų metodinėse grupėse 

1.7 Sukauptos kolegialios patirties sklaida 

pasirengiant UTA mokyklos 

metodinėje taryboje ir mokytojų 

taryboje 

2023 m. kovas – balandis Metodinių grupių pirmininkai:  

S. Filičkina, A. Maigienė, 

A. Rupeikienė, J. Švagždienė 

Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su 

atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA 

susijusius pedagoginius procesus 

1.8 Pamokos stebėjimo protokolo 

metmenys 

2023 m. balandis Metodinių grupių pirmininkai Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins 

mokytojų saviugdą 

1.9 Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas 

ir pasiūlymų gimnazijos ugdymo 

planui teikimas 

2023 m. kovas – gegužė Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė 

Metodinės grupės 

Pedagogai (bent 95%) susipažins su Bendraisiais ugdymo 

planais, teiks pasiūlymus gimnazijos ugdymo planui 

1.10 Vertinimo aprašų koregavimas 2023 m. kovas – gegužė Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė 

Metodinės grupės 

Atnaujintas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

aprašas 

1.11 Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir 

pasirengimas pagal juos dirbti 

ateinančiais mokslo metais 

2023 m. gegužė Metodinė taryba Gimnazijoje susitarta dėl ilgalaikių planų bendros formos 

1.12 Pasirengimo diegti UTA stebėsena – 

2022-2023 m. m. atliktų veiklų 

aptarimas ir refleksija 

2023 m. birželis Metodinė taryba Priimti susitarimai dėl UTA (ilgalaikiai planai, pamokų 

planai, pamokos stebėsenos metmenys, vertinimo aprašas 

ir kt.) 
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Priemonių planas 2-am uždaviniui „Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą“ pasiekti 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Numatomas priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

2.1 Seminaras gimnazijos pedagogams 

„Kompetencijomis grįstas 

ugdymas“ (8 val.) 

2022 m. gegužė T. Balvočienė Daugiau nei 85% mokytojų susipažino su 

atnaujinamų programų diegimo ugdyme etapais, 

kompetencijų aprašais, savo dalyko programų 

projektais. 

2.2 Atnaujintų Bendrųjų programų 

įgyvendinimo gimnazijoje plano 

regimas 

2022 m. spalis T. Balvočienė 

 

Parengtas UTA įgyvendinimo gimnazijoje planas 

2.3 Seminaras gimnazijos pedagogams 

dėl atnaujintų Bendrųjų programų 

ir UTA įgyvendinimo gimnazijoje 

2022 m. gruodis T. Balvočienė Daugiau nei 85% mokytojų susipažins su atnaujintų 

programų praktinio taikymo pavyzdžiai, 

kompetencijų žemėlapių sudarymu, parengs 

kompetencijų žemėlapių pavyzdžių savo dėstomam 

dalykui 

2.4 Kvalifikacijos tobulinimas 

vadovams, mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams UTA 

aktualijomis (pagal Šilutės rajono 

švietimo pagalbos tarnybos planus) 

2022-2023 m. m. 
Gimnazijos vadovai, 

Dalykų mokytojai 

Pagalbos mokiniui specialistai 

 

Ne mažiau 90% pedagogų dalyvaus mokymuose 

2.5 Informacijos sklaida apie įtraukųjį 

ugdymą tikslinėms grupėms – 

mokytojams, mokiniams, kt. 

mokyklos bendruomenės nariams. 

2022-2023 m. m. 

2023-2024 m. m. 

J. Gusevienė, K. Monkienė Kiekvienais mokslo metais gimnazijos interneto 

svetainėje (vydunas.lt) ir TAMO dienyne tikslinėms 

grupėms bus pateikta bent po keturis straipsnius 

apie įtraukųjį ugdymą  

2.6 Kvalifikacijos tobulinimas 

įtraukiojo ugdymo temomis 

(atsižvelgiant į gimnazijoje 

besimokančių mokinių SUP 

poreikį 

2023-2024 m.  Metodinė taryba 

Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui 

specialistų metodinė grupė 

Gimnazijos pedagogai (ne mažiau 95%) pagilins 

darbo su SUP mokiniais kompetencijas 

2.7 Vaiko gerovės komisijos veiklos 

stiprinimas 

2022-2023 m. m. 

2023-2024 m. m. 

Gimnazijos VGK, pagalbos mokiniui 

specialistai 

VGK nariai susipažins su naujai rengiamu VGK 

projektu, veiklos tobulinimo rekomendacijos, 

kompetencijų tobulinimu ir kt. 
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Priemonių planas 3-am uždaviniui „Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką“ pasiekti 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Numatomas  priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

3.1 Socialinė partnerystė ir 

tinklaveika 

2022-2023 m. m.  

2023-2024 m. m. 

Metodinės grupės Keitimasis patirtimi su rajono metodinių būrelių 

mokytojais 

Bendradarbiavimas su gimnazijos partneriais 

3.2 Informacijos, susijusios su UTA, 

viešinimas, renginių 

organizavimas (mokymai, 

susitikimai, posėdžiai ir kt.) 

2022-2023 m. m.  

2023-2024 m. m. 

Metodinė taryba Periodiškai viešinti informaciją gimnazijos 

interneto svetainėje, Facebook paskyroje, TAMO 

dienyne 

3.3. Ataskaitų apie UTA 

įgyvendinimą pateikimas, 

aptarimas, tobulintinų sričių 

nusimatymas 

2022-2023 m. m.  

2023-2024 m. m. 

Metodinė taryba 

UTA grupė 

Susirinkimai, posėdžiai pagal gimnazijos 

metodinės tarybos ir UTA grupės veiklos planus 

3.4 Informacijos sklaida apie 

įtraukųjį ugdymą tėvams 

2022-2023 m. m. 

2023-2024 m. m. 

J. Gusevienė, K. Monkienė Kiekvienais mokslo metais gimnazijos interneto 

svetainėje (vydunas.lt) ir TAMO dienyne tėvams 

bus pateikta straipsnių apie įtraukųjį ugdymą  

3.5 Mokinių švietimas UTA, 

įtraukiojo ugdymo tema 

2022-2023 m. m. 

2023-2024 m. m. 

Klasių vadovai 

J. Gusevienė, K. Monkienė 

L. Romanovienė 

Kiekvienai klasei per mokslo metus pravestos 

bent dvi klasės valandėlės įtraukiojo ugdymo tema 

  



5 
 

Veiklos plano 4-am uždaviniui „Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones“ pasiekti 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Numatomas  priemonės 

įgyvendinimo terminas 
Atsakingas Rezultatas 

4.1 Priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas 

2022-2023 m. m. Direktorė M. Stirbienė 

Metodinių grupių pirmininkai:  

S. Filičkina, A. Maigienė, 

A. Rupeikienė, J. Švagždienė 

Bibliotekininkė Dalia Judžentienė 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių poreikis 

4.2 Ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių įsigijimo plano 

parengimas, prioritetų 

vadovėliams įsigyti nusistatymas 

ir susitarimai metodinėje 

taryboje 

2022-2024 metai Direktorė M. Stirbienė 

Metodinių grupių pirmininkai:  

S. Filičkina, A. Maigienė, 

A. Rupeikienė, J. Švagždienė 

Bibliotekininkės G. Mikutienė, 

D. Judžentenė, 

Metodinė taryba 

Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių 

įsigijimo planas 

Mokymosi priemonės atnaujinamos pagal 

mokytojų poreikius ir gimnazijos finansines 

galimybes 

4.3 Priemonių ir aplinkų atnaujinimo 

veiklos 

2022-2024 metai Direktorė M. Stirbienė 

Metodinės grupės ir dalykų mokytojai 

Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

rekomendacijas, atnaujintos aplinkos 

 

Parengė: Tatjana Balvočienė  

2022 m. spalio 27 d. 


