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ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO 

 PLANAS  

 

2022-2023 m. m. 

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

1 UŽDAVINYS. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų BU programų diegimui veiksmus. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įgyvendinimo 

data 
Atsakingas Rezultatas 

1.1 UTA komandos atnaujinimas. 
2022 spalio  

3 sav. 
Direktorius 

Sudaryta UTA įgyvendinimo 

gimnazijoje koordinavimo komanda 

1.2 
UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir 

priemonių plano sudarymas. 

2022 spalio 

 3 sav.  
UTA komanda 

Parengtas UTA diegimo gimnazijoje 

veiksmų ir priemonių planas. 

1.3 
UTA komandos pasitarimai UTA diegimo 

gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano 

2022-2023 m. 

m. 

Reguliariai- 

kartą per mėn. 

Administracija 
Pasidalijimas naujienomis ir 

aktualijomis 

1.4 

UTA komandos narių pasitarimai su 

Rokiškio rajono savivaldybės UTA 

koordinavimo komanda. 

2022-2023 

Esant poreikiui 

Administracija 

UTA komanda 

Aktualios informacijos įsisavinimas 

ir pritaikymas gimnazijos veiklose. 

1.5 

Mokytojų apklausos dėl pasirengimo UTA 

įgyvendinimui organizavimas 

 

 

 

2022 lapkričio 

mėn. 

Administracija, MT 

pirmininkas 

Apklausos duomenų analizė.  

Tolimesnių priemonių ir išteklių 

planavimas. 



1.6 

Gimnazijos tvarkų ir aprašų peržiūra ir 

atnaujinimas: pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašo, ugdymo turinio 

planavimo ir kt. dokumentų koregavimas 

2023 

Gegužė 

Pavaduotojos ugdymui, MT, 

metodinių grupių pirmininkai 

Atnaujintos gimnazijos tvarkos ir 

aprašai: pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašas, parengtos 

ilgalaikio plano ir dalyko modulio  

rengimo formos. 

1.7 
Gimnazijos ugdymo plano parengimas 

pritaikant diegti UTA. 

2023 

birželis 

Administracija 

Metodinė taryba 

Parengtas ugdymo planas 2023-2024 

m. m. 

2 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų individualų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įgyvendinimo 

data 
Atsakingas Rezultatas 

2.1 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

organizavimas gimnazijoje pagal 

pasirengimo UTA diegimui apklausos ir 

vidaus įsivertinimo išvadas: 

1. Seminaras “Grįžtamojo ryšio ir 

mokinių mokymosi pasiekimų 

sąsaja....”  

2. Seminaras: “ Kompetencijomis 

grįstas ugdymas- iššūkiai 

pamokai” 

3. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Bendrųjų 

kompetencijų ugdymo svarba 

besimokančiojo pažangai“. 

4. Metodinė diena pilotinėje 

mokykloje. 

5. Kiti mokymai (pagal poreikį ir 

pasiūlymus) 

 

 

 

 

2023 sausio 3  

 

 

2023 vasario 15  

 

 

2023 vasaris- 

balandis 

 

 

2023 gegužė 

 

 

Pavaduotojos ugdymui, 

MT 

Ne mažiau kaip 90 % mokytojų 

dalyvauja mokymuose  

2.2 
Dalyvavimas NŠA mokymuose apie 

UTA diegimą. 

2023 sausis-

gegužė 

Dalykų mokytojai ir 

mokytojai, dalyvavę 

Daugiau praktinės dalykinės ir 

metodinės informacijos apie UTA 

diegimą kiekvieno dalyko pamokose. 



ankstesniuose 

mokymuose 

2.3 Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas 

ir naujovių aptarimas metodinėse 

grupėse. 

Spalis- sausis 

 

MT, Metodinių grupių 

pirmininkai. 

UTA komanda supažindinama su 

aktualijomis. 

2.4. Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose mokytojų dalykų 

grupėse 
Gruodis- sausis 

MT, Metodinių grupių 

pirmininkai. 

Mokytojai (bent 85 proc.) geriau 

supras bendrųjų kompetencijų sandus 

ir jų raišką. 

2.5. Rekomendacijose pateiktų pavyzdinių 

pamokos planų nagrinėjimas ir 

aptarimas. 
Sausis-vasaris 

Pavaduotojos ugdymui, 

MT, metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai gilins pamokos planavimo  

žinias ir įgūdžius pagal UTA 

2.6. Pamokos plano/scenarijaus pavyzdžio 

kūrimas kiekvienoje mokytojų dalykų 

grupėje pateikiant rekomendacijas dėl 

pamokos uždavinių, ugdomų 

kompetencijų, užduočių 

diferencijavimo, vertinimo/įsivertinimo.  

2023 m. 

Vasaris 

 

MT, metodinių grupių 

pirmininkai 

Atsiras bendri susitarimai tarp 

mokytojų metodinėse grupėse. 

Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) 

metodiniai, didaktiniai reikalavimai 

pamokai pagal UTA. 

2.7 Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse 

grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų 

aptarimas Metodinėje taryboje. 
Kovas 

 

Pavaduotojos ugdymui, 

MT, metodinių grupių 

pirmininkai 

Gerosios patirties sklaida 

2.8 Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos 

Sausis-vasaris 
Pavaduotojos ugdymui, 

MT,  

Tobulės pamokų stebėsena, 

rekomendacijos skatins mokytojų 

saviugdą. 

2.9 Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų 

analizė pagal atnaujintą pamokos 

stebėsenos protokolą. 
Vasaris-Kovas 

 

Pavaduotojos ugdymui, 

MT, metodinių grupių 

pirmininkai 

Gerosios patirties sklaida, kolegialaus 

bendradarbiavimo stiprinimas. 



2.10 Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas Balandis 

 

Pavaduotojos ugdymui,  

MT, metodinės grupės 

Visi mokytojai susipažino su BP 

planais. 

2.11 Dalyko ilgalaikių planų pasirengimas 

2023 rugpjūtis 
Pavaduotojos ugdymui,  

 

Pasirengti ilgalaikiai planai 2023-

2024 m. m. 

3. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įgyvendinimo 

data 
Atsakingas Rezultatas 

3.1 

Ugdymo aplinkos pritaikymas 

pasirengiant kokybiškam UTA 

įgyvendinimui 

Iki 2023 

rugsėjo 1 
Administracija 

Atnaujinta ugdymo aplinka 

(vadovėliai, IT įranga, mokymo 

priemonės, patalpos ir kt.) 

3.2 
Ugdymo aplinkų ir mokymo priemonių 

įsigijimo plano parengimas. 
2023 kovas 

Pavaduotojas ugdymui, 

MT 

Parengtas mokymo priemonių 

įsigijimo planas. 

3.3 
Mokymo priemonių poreikio situacijos 

įvertinimas. 
2022-2023 Pavaduotojos ugdymui 

Įvertintas mokymo priemonių 

poreikis.  

3.4 

Priemonių poreikio įsivertinimas ir 

prioritetų mokymo priemonių (vadovėlių, 

skaitmeninių įrankių ir pn.)  įsigijimui 

nusistatymas ir susitarimai Metodinėje 

taryboje. 

2023 kovas 

Pavaduotojas ugdymui, 

MT, metodinių grupių 

pirmininkai 

Parengta mokymo priemonių 

paraiškos forma 

 

 

 

 

 

 



4. UŽDAVINYS. Vykdyti pasirengimo UTA diegimui veiklų stebėseną ir viešinimą. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įgyvendinimo 

data 
Atsakingas Rezultatas 

4.1 

Informacijos, susijusios su UTA, 

viešinimas gimnazijos bendruomenės 

tarpe: 

1. Mokytojų supažindinimas su UTA 

diegimo pokyčiais. 

2. Tėvų švietimas apie UTA . 

3. Mokinių švietimas apie UTA. 

Nuolat 

UTA komanda, 

Dalykų mokytojai, 

Klasių vadovai 

Informacija mokyklos tinklapyje, 

mėnesio veiklų plane, socialinio 

tinklo grupėje. 

4.2 

Pasirengimo UTA diegimui stebėsena 

pagal UTA diegimo gimnazijoje veiksmų 

ir priemonių planą ir ataskaitų apie UTA 

įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, 

tobulintinų sričių nusimatymas. 

Nuolat Administracija Koreguojamas veiklų planas. 

4.3 

Sukauptos gerosios patirties pasirengiant 

UTA sklaida gimnazijos mokytojų 

posėdyje 
birželis 

 

Administracija 

UTA komanda 

Gimnazijos mokytojų bendruomenė 

susipažins su atliktomis UTA 

veiklomis, reflektuos ir koreguos su 

UTA susijusius pedagoginius 

procesus. 

     

 


