
 

 

 

ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS  

PASIRENGIMO ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO 

 VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS  

2022-2023 

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

įgyvendinimui. 

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 

sudarymas 

Rugsėjo 1 sav. Mokyklos 

direktorius 

Suformuota UTA 

komanda ir patvirtinta 

direktoriaus įsakymu 

1.2. Kompetencijų 

pristatymas mokytojams 

 

Individualus atnaujintų 

BP nagrinėjimas ir 

aptarimas  

 

Mokinių 

rudens atostogų 

metu 

 

 

Išplėstinis 

metodinių 

grupių 

susirinkimas 

Gražina Gedroit 

 

 

 

Mokytojai 

dalykininkai 

 

 

 

 

Mokytojai susipažins 

su atnaujintomis 

ugdomosiomis 

kompetencijomis, 

mokinių mokymosi 

programų turiniu, 

supras programų 

pokyčius. 

1.3. Pamokos plano 

pavyzdžio kūrimas  

Mokinių 

žiemos 

atostogų metu 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Mokytojai gilins 

pamokos planavimo 

pagal UTA žinias ir 

gebėjimus. 

Atsiras bendri 

susitarimai tarp 

mokytojų metodinėse 

grupėse. 

1.4 Sukauptos gerosios 

patirties pasidalinimas 

mokytojų dirbančių pagal 

atnaujintas gimtosios 

kalbos (lenkų) bendrąsias 

programas.  

(Ugdymo turinio 

planavimas, 

kompetencijų ugdymas, 

priemonių naudojimas, 

mokinių vertinimas) 

Mokinių 

papildomų 

žiemos 

atostogų metu 

Regina 

Šilobritienė 

Mokyklos pedagogų 

bendruomenė 

susipažins su 

gimtosios kalbos 

mokytojos patirtimi 

ugdant mokinius pagal 

atnaujintas programas. 



1.5 Rekomendacijų pagal 

atnaujintas bendrąsias 

programas nagrinėjimas 

ir aptarimas ( 30% 

planavimas, tarpdalykinių 

temų integravimas) 

Mokinių 

pavasario 

atostogu metu 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Mokytojai susipažins 

su rekomendacijomis 

dirbant pagal 

atnaujintas programas 

1.6 Bendrojo ugdymo planų 

nagrinėjimas 

 

 

gegužes Gražina Gedroit, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

X mokytojų susipažino 

su BP planais 

1.7 Gimtosios (lenkų kalbos) 

tarpinio patikrinimo 

mokinių rezultatų analizė. 

Tarpinio patikrinimo 

užduoties struktūra ir 

pobūdis. 

Gegužė-birželis Regina 

Šilobritienė 

Mokytojai susipažins 

su tarpinio patikrinimo 

mokinių rezultatais, 

užduoties struktūra ir 

pobūdžiu. 

1.8 Vertinimo aprašų ir kt. 

dokumentų koregavimas. 

 

 

Birželis 

 

 

 

Gražina Gedroit 

metodinių grupių 

pirmininkai 

  

  

1.9 Ilgalaikių planų pavyzdžio 

kūrimas ir pasirengimas 

pagal juos dirbti 

ateinančiais mokslo 

metais. 

Birželis  Metodinių grupių 

pirmininkai 

mokytojai 

dalykininkai 

  

Parengtas ilgalaikio 

plano pavyzdys 

1.10 Mokomųjų dalykų 

vertinimo sistemų 

aptarimas ir aprobavimas 

metodinėse grupėse. 

 

Rugpjūtis Metodinių grupių 

pirmininkai 

mokytojai 

dalykininkai 

 

Parengtos dalykų 

vertinimo sistemos 

 

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. 

Rugsėjis - 

spalis 

Gražina Gedroit Atliktas 

įsivertinimas,  

veiklų nusimatymas 



2.2 Kvalifikacijos tobulinimas 

vadovams, mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams UTA 

aktualijomis. 

 2022-2023  Gimnazijos 

administracija 

mokytojai 

dalykinikai 

X mokymų, 

konferencijų, 

diskusijų, 

pasitarimų, viešųjų, 

kt. konsultacijų ir t.t. 

 

 

2.3 Mokytojų atrinktų dalyvauti 
projekte „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“ mokymuose, 
pasidalijimas patirtimi. 

Mokinių 

atostogų metu 

J. Česiulienė 

D. Staniul 

D. Krečienė 

O. Kropa 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

2.4 Kvalifikacijos tobulinimas 

įtraukiojo ugdymo temomis, 

kitų mokytojų pasidalinimas 

patirtimi 

 Gruodis 

 

Gražina Gedroit 

mokytojai 

dalykininkai 

metodinių grupių 

užsiėmimų metu 

 

 

2.5 Vaiko gerovės komisijos 

veiklos stiprinimas 

  2022-2023  VGK pirmininkas VGK susipažinta su 

naujai rengiamu 

VGK projektu, 

pasirengtos veiklos 

tobulinimo 

rekomendacijos, 

kompetencijų 

tobulinimu ir kt. 

  

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas  

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

3.2 Informacijos, susijusios su 

UTA, viešinimas 

 

2022-2023 

  

Gražina Gedroit 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Kiekvieną mėnesį 

viešinti 

gimnazijos 

interneto 

svetainėje 

3.3. Ataskaitų apie UTA 

įgyvendinimą pateikimas, 

aptarimas, tobulintinų 

sričių nusimatymas. 

2022–2023 Gražina Gedroit 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Susirinkimai, 

posėdžiai 

3.4 Tėvų švietimas UTA, 

įtraukiojo ugdymo tema. 

Kompetencijų pristatymas 

tėvams. 

2022–2023   

 

Gražina Gedroit 

Pristatymas 

tėvams mokyklos 

interneto 

svetainėje, 



 

 

susirinkimuose ir 

kt. 

3.5 Mokinių švietimas UTA Birželis  Mokytojai 

dalykininkai 

Pristatymas 

mokiniams 

pamokų metu 

 

 

 

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas  

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

4.1 Ugdymo aplinkų ir 

mokymosi priemonių 

įsigijimo plano parengimas, 

prioritetų vadovėliams 

įsigyti nusistatymas ir 

susitarimai metodinėse 

2022-2023 Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Bibliotekininkė 

Gimnazijos 

administracija 

 

Parengtas 

mokymo ir 

mokymosi 

priemonių 

įsigijimo sąrašas. 

4.2 Priemonių ir aplinkų 

atnaujinimo veiklos. 

Gimnazijos tinklalapyje 

elektroninio mokymosi 

išteklių katalogo kūrimas. 

2022-2023 

  

Gražina Gedroit  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Atnaujintos 

aplinkos 

 

 


