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Lietuvos sporto universiteto Kėdainių  

„Aušros“ progimnazijos direktoriaus  

2022 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-391 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS  

2021–2024 metai 

 

TIKSLAS – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę sėkmingam 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 bendruomenės kvalifikacijos tobulinimą. 

3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.   

 

EIL.

NR. 

PRIEMONĖS LAIKAS ATSAKINGI REZULTATAS 

1. UTA komandos sudarymas. 2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Suformuota UTA komanda ir patvirtinta 

direktoriaus įsakymu. 

2. Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse, progimnazijos 

taryboje. 

2021 m. 

spalio–

lapkričio mėn. 

Metodinė taryba UTA komanda bus supažindinama su 

aktualijomis. 

3. UTA komandos veiksmų plano sudarymas. 2021 m. 

gruodžio– 

2022 m.  

sausio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Mokytojai (bent 80 proc.), 

bendradarbiaudami su kolegomis, supras 

programų pokyčius ir planuojamų veiklų 

rezultatus. 



4. Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas metodinėse grupėse. 

2022 m. 

vasario mėn. 

Metodinė taryba Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras 

kompetencijų sandus ir jų raišką. 

5. BP projektų analizė. 

Vaiko raidos ir kompetencijų aprašų 

nagrinėjimas, pristatymas kolegoms. 

Ugdymo turinio analizė (integralumas, tikslai, 

metodai, vertinimo būdai). 

2022 m. kovo–

gegužės mėn. 

Metodinė taryba, 

UTA komanda 

Mokytojai gilinsis į BP projektus, išsamiau 

susipažins su vaiko raidos ir kompetencijų 

aprašais. 

6. Mokytojų komandos dalyvavimas NŠA 

projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“. 

2022 m. 

balandžio–

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

6 mokytojai: 

N. Kapočienė,  

R. Meškauskaitė,  

G. Boreišienė,  

Š. Krištanavičiūtė, 

Z. Kairaitytė,  

L. Pravackienė 

Mokyklos komanda gilinsis į BP projektus, 

teiks rekomendacijas dėl BP projektų 

tobulinimo ir kt. 

7. SELFIE skaitmeninių kompetencijų tyrimas. 2022 m. 

balandžio-

gegužės mėn. 

IT specialistai, 

UTA komanda 

Tyrimas atskleis kokias kompetencijas 

reikėtų tobulinti, palyginti mokinių, 

mokytojų ir progimnazijos vadovų 

atsakymus. 

Tyrimo išvadas panaudoti ruošiant 2023–

2025 m. strateginį progimnazijos planą. 

8. Respublikinė nuotolinė pradinio ugdymo 

mokinių ir mokytojų konferencija „Fizinė ir 

emocinė mokinio sveikata. Kaip ja rūpinamės 

ir ko dar turime išmokti?“. 

 

2022 m. kovo 

22 d. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R. 

Lukoševičienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojai,  

UTA komanda 

Konferencijos metu pradinio ugdymo 

bendruomenė įsivertins kur reikėtų 

pasitobulinti ruošiantis kompetencijomis 

grįstam ugdymui, skatinant mokiniams 

ugdyti(s) fizinio raštingumo, socialinės, 

emocinės ir sveikos gyvensenos 

kompetencijas. 



9. Sukauptos gerosios patirties ruošiantis UTA 

diegimui sklaida progimnazijos pedagogų 

posėdyje. 

2022 m. 

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Progimnazijos pedagogų bendruomenė 

susipažins su UTA veikloms, reflektuos ir 

koreguos su UTA susijusius pedagoginius 

procesus. 

10. Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir 

poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų 

kvalifikacija, mokymo ir mokymosi 

priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir 

nagrinėjimas ir kt.). 

2022 m. 

rugsėjo–spalio 

mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bus atliktas įsivertinimas, veiklų 

nusimatymas, UTA įgyvendinimo plano 

korekcija. 

11. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas dėl pasiruošimo UTA diegimui. 

2022 m. 

rugsėjo 26– 

28 d. 

Direktorius Visuotinių tėvų susirinkimų metu tėvams 

bus pristatyti ugdymo turinio ir laikotarpių 

pokyčiai. 

12. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams 

UTA diegimo klausimais. 

2022–2023 m. Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui,  

metodinė taryba 

Bus teikiama savalaikė pagalba 

bendruomenei, sistemingai ugdomos 

kompetencijos. 

13. Administracijos ir mokytojų komandos 

dalyvavimas NŠA mokymuose, projektuose, 

konsultacijose: 

1. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas ir diegimas“ UTA mokymai (48 ak. 

val.); 

2022 m. 

lapkričio–2023 

m. vasario 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

A. Kuperskienė,  

15 progimnazijos 

mokytojų 

Mokymų metu ir po jų progimnazijos 

vadovai, mokytojai konsultuos kolegas, 

UTA komandą dėl sėkmingo skaitmeninio 

ugdymo turinio diegimo bendruomenėje, 

Vyks kolegialus bendradarbiavimas. 

2. UTA grupių nariams skirti mokymai 

„Kompetencijomis grįsta pamoka/veikla“; 

 

2022 m. 

spalio–

lapkričio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

A. Kuperskienė,  

3 mokytojai 

3. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas ir  diegimas“ (SUT) užsienio 

ekspertų konsultacijos. 

2022 m. 

rugpjūčio–

gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 



14. Metodinė diena „Atnaujinto ugdymo turinio 

fragmentų diegimas: į mokinių kompetencijas 

orientuota pamoka. Įtraukiojo ugdymo 

patirtis“. 

2022 m. 

lapkričio 3 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

Metodinės dienos metu mokytojai pristatys 

mokymuose įgytą informaciją, dalinsis 

patirtimi apie kompetencijomis grįstos 

pamokos/veiklos/projektų planavimo, 

organizavimo, stebėsenos aspektų   

Pristatys rekomendacijos pamokos kokybei 

gerinti. 

15. Respublikinė konferencija „Mokyklos 

transformacija atnaujinto ugdymo turinio 

kontekste“. 

Bendradarbiavimas su Kėdainių r. 

savivaldybės UTA komanda, ŠMM, NŠA ir 

kt. socialiniais partneriais. 

2022 m. 

gruodžio 2 d.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

ugdymui, UTA 

komanda 

Konferencijos metu Lietuvos švietimo 

įstaigų akademinė, progimnazijų ir 

gimnazijų bendruomenės ir mokinių tėvai  

diskutuos apie tai, kokius dar 

paruošiamuosius darbus turime atlikti 

sėkmingam UTA diegimui nuo 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Bus numatoma sklaida Kėdainių rajono 

žiniasklaidoje, virtualioje erdvėje, 

progimnazijos socialiniuose tinkluose. 

16. 1. Pamokos plano pagal UTA kūrimas, 

koregavimas.  

2. Pamokos plano pavyzdžio kūrimas 

kiekvienoje metodinėje grupėje. 

3. Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas 

kiekvienoje metodinėje grupėje ir jo aptarimas 

pateikiant rekomendacijas. 

4. Sukurtų pamokos scenarijų metodikos 

grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų 

aptarimas Metodinėje taryboje. 

5. Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos. 

 

6. Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. 

Kolegialus pamokų stebėjimas. Jų analizė ir 

aptarimas pagal atnaujintą pamokos 

stebėsenos protokolą.  

7. Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų 

koregavimas. 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

2023 m. 

 sausio mėn. 

 

2023 m. 

vasario mėn. 

 

2023 mėn. 

vasario mėn. 

2023 mėn. 

kovo–

balandžio mėn. 

 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, UTA 

komanda, 

metodinė taryba 

 

 

Mokytojai gilins pamokos/veiklos 

planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. 



17. Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir 

pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais 

mokslo metais. 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinė taryba, 

UTA komanda. 

 Bus parengtas ilgalaikio plano pavyzdys ir 

patalpintas MS Ofise 365 platformoje 

„debesyse“. 

18. Mokyklos bendruomenės ir socialinių 

partnerių supažindinimas su 

pasirengimu įgyvendinti UTA. 

Socialinės partnerystės tinklaveikos ir 

komunikacijos UTA diegimo klausimais 

stiprinimas. 

2022–2023 m. Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui,  

metodinė taryba 

Bendruomenė plačiau įsitrauks į UTA 

diegimo aktualijas, paruošiamuosius 

darbus.  

100% mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų informuoti apie UTA procesus. 

Apie UTA procesus supažindinta el. 

dienyne, progimnazijos socialinio tinkle 

FB  paskyroje, el. svetainėje. 

19. Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, 

renginių organizavimas (mokymai, 

susitikimai, posėdžiai ir kt.). 

2022–2023 m. 

 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui,  

metodinė taryba 

 Bus kiekvieną mėnesį viešinama 

informacija interneto svetainėje, 

socialiniuose  tinkluose, dienyne ir kt.  

20. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, 

aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas. 

2022–2023 m. 

 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui,  

metodinė taryba 

Bus teikiamos ataskaitos progimnazijos 

susirinkimuose, posėdžiuose, socialiniuose 

tinkluose, el. dienyne ir kt.  

21. Tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių švietimas 

UTA, įtraukiojo ugdymo tema. 

2022–2024 m.  Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Vyks pristatymas tėvams mokyklos 

interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. 

22. Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių 

įsigijimo plano parengimas, prioritetų 

vadovėliams įsigyti nusistatymas ir 

susitarimai metodinėje taryboje. 

2022–2024 m.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui,  

metodinė taryba 

 Bus parengtas mokymo ir mokymosi 

priemonių įsigijimo planas. 



23. Mokinių savijautos įvertinimas pradėjus dirbti 

pagal atnaujintą ugdymo turinį. 

Savalaikė švietimo pagalbos specialistų 

pagalba visų poreikių mokiniams. 

2023–2024 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai 

Bus įvertinta mokinių savijauta pradėjus 

dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį.  

Bus teikiama savalaikė pagalba 

mokiniams. 

24. Pasirengimo bendruomenėje diegti UTA 

stebėsena. Grįžtamojo ryšio inicijavimas, 

refleksijos. 

2021–2024 m.  Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Bus teikiama savalaikė metodinė pagalba 

bendruomenei. 

Galimybė inicijuoti pokyčius ir koreguoti 

sprendimus. 

 

 

    


