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PANEVĖVĖŽIO „MINTIES“ GIMNAZIJA 

ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS  

2022-2023 ir 2023-2024 m. m. 

 

TIKSLAS – sutelkti ir parengti gimnazijos 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 kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.   

 

 1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos 

procesus. 

Eil. Nr. Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.1. UTA komandos atnaujinimas Rugsėjo 2 sav. Direktorė Suformuota UTA komanda ir 

patvirtinta direktoriaus įsakymu 

1.2. Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse 

grupėse. 

2022m. iki 

lapkričio mėn. 

Metodinė taryba 

  Metodinių grupių pirmininkai. 

100 % mokytojų susipažino su 

BP atnaujintomis programomis. 

Įvykęs nemažiau kaip 1 

metodinės grupės susirinkimas 

aptariant BP. 

1.3. Kūrybinės dirbtuvės 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo 

turinys“ 

Mokinių 

rudens 

atostogų metu 

Direktorė, 

Pavaduotojai ugdymui,  

Metodinė taryba,  

metodinių grupių pirmininkai. 

Mokytojai (bent 90 proc., 

bendradarbiaudami su 

kolegomis, supras programų 

pokyčius ir planuojamų veiklų 

rezultatus. 



1.4. Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose metodikos 

grupėse 

2022m. iki 

gruodžio mėn. 

Metodinė taryba,  

metodinių grupių pirmininkai. 

Mokytojai (≥ 90 proc.) geriau 

supras kompetencijų sandus ir jų 

raišką. 

1.5. Sukauptos gerosios patirties 

pasirengiant UTA sklaida mokytojų 

posėdyje 

2023 m. 

vasario  mėn. 

Pavaduotojai ugdymui,  

Metodinė taryba, 

 metodinių grupių pirmininkai. 

Pedagogų bendruomenė 

susipažins su atliktomis UTA 

veiklomis, reflektuos ir koreguos 

su UTA susijusius pedagoginius 

procesus. 

1.6. Pasirengti UTA diegimo stebėsena nuolat Direktorius,  

Pavaduotojai ugdymui, 

  Metodinė taryba. 

Stebėsena vykdoma kartą per 

ketvirtį., analizuojamas, 

koreguojamas planas 

 

1.8. Dalykų mokytojų (pagal sąrašą) 

dalyvavimas projekto „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 

mokymuose 

2022 m. 

lapkritis- 2023 

m. gegužė 

Dalykų mokytojai Mokytojai geriau supras 

skaitmeninio turinio kūrimo ir 

diegimo sandus ir jų raišką. 

1.9. Pasirinkto pamokos scenarijaus 

kūrimas kiekvienoje metodinėje 

grupėje ir jo aptarimas pateikiant 

rekomendacijas 

2023m.iki 

birželio mėn. 

Metodinė taryba,  

metodinių grupių pirmininkai 

Dalykų mokytojai 

Suvienodės mokytojų (bent 60 

proc.) metodiniai, didaktiniai 

reikalavimai pamokai pagal 

UTA. 

1.10. Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų 

susijusių su UTA koregavimas 

2023m.iki 

birželio mėn. 

Pavaduotojai ugdymui,  

Metodinė taryba,  

metodinių grupių pirmininkai  

Atnaujinti vertinimo aprašai ir 

kiti susiję dokumentai 

1.11. Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir 

pasirengimas pagal juos dirbti 

ateinančiais mokslo metais 

2023m. 

birželio – 

rugpjūčio mėn. 

Direktorius,  

Pavaduotojai ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai  

Parengta ir patvirtinta atnaujinto 

ilgalaikio plano forma. 

 

 

 



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

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

2.1 Pasirengimo diegti BP situacijos analizė 

ir poreikių nustatymas, korekcija 

(mokytojų kvalifikacija, mokymo ir 

mokymosi priemonės, ugdomosios 

aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.) 

2022 m. spalis-

gruodis 

Pavaduotoja ugdymui  

J. Ivanauskienė, 

Metodinė taryba, 

Darbo grupė 

Atliktas įsivertinimas,  veiklų 

nusimatymas. 

2.2 2022 m. ir 2023 m.m. Kvalifikacijos 

tobulinimo planas. 

- Pagal šalies parengtą planą (NŠA, 

ŠMSM) 

- Pagal savivaldybės parengtą planą 

( švietimo skyrius, švietimo 

centras) 

- Gimnazijos parengtą planą. 

2022-2023 m.   Pavaduotoja ugdymui  

J. Ivanauskienė 

Dalykų mokytojai 

Mokymuose dalyvavusių 

pedagogų procentinė išraiška nuo 

visų mokyklos pedagogų  

2022 m.m. ≥ 50% 

2023 m.m. ≥ 80% 

  

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas  

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

3.1. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais įgyvendinat Panevėžio m. 

UTA komandos planą 

 

2022m.-2023m. Pavaduotojos ugdymui Įvertinta bendradarbiavimo su 

soc. partneriais situacija. 

Užmegztos naujos soc. 

partnerystės. 



3.2. Gimnazijos bendruomenės ir 

socialinių partnerių supažindinimas 

su 

pasirengimu įgyvendinti UTA. 

nuolat 

  

Pavaduotoja ugdymui  

UTA komandos narys 

100% mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų informuoti 

apie UTA procesus.  

Apie UTA procesus supažindinta  

informuojant gimnazijos 

socialiniuose tinkluose, interneto 

svetainėje skiltyje „UTA 

naujienos“ . 

3.3. Mokinių ir tėvų švietimas UTA 

diegimo klausimais 

2022–2023  Pavaduotoja ugdymui V. 

Rimvydienė 

Pristatymas tėvams mokyklos 

interneto svetainėje, 

susirinkimuose ir kt. 

 4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.   

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas  

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

4.1 Priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas 

2023 m. 

iki balandžio 1 

d. 

Pavaduotoja ugdymui  

J. Ivanauskienė, 

metodinių grupių pirmininkai 

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 

2023-2024 Pavaduotoja ugdymui  

J. Ivanauskienė, 

metodinių grupių pirmininkai 

Parengtas mokymo ir mokymosi 

priemonių įsigijimo planas. 

4.3 Priemonių ir aplinkų atnaujinimo 

veiklos 

2023-2024 

  

Direktorė, 

Pavaduotoja ugdymui  

J. Ivanauskienė, 

Pavaduotojas ūkiui 

 J. Armonavičius. 

Atsižvelgiant į turimas lėšas ir 

įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

rekomendacijas, atnaujintos 

aplinkos. 

 


