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ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ 

PROGIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2025 METAMS 
 

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui ( toliau – UTA) progimnazijoje. 
Uždaviniai : 

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 
2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo 

turinį. 
3. Vykdyti UTA pasiruošimo ir įgyvendinimo diegimo proceso stebėseną. 
4. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje. 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 
laikas 

Atsakingi Rezultatas 

     
 Atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo progimnazijoje 
darbo grupės sudarymas 

2022 m. 
rugpjūčio mėn. 

G. Pocienė Sudaryta UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė 

 UTA diegimo progimnazijoje 
veiksmų ir priemonių plano 
rengimas 

2022 m. lapkričio 
mėn. 

V. Būdvytienė, 
UTA darbo 
grupė 

Parengtas UTA 
įgyvendinimo 
mokykloje 
veiksmų ir 
priemonių planas 

 UTA darbo grupės pasitarimai 2022-2024 m. 
 (du kartus per 
pusmetį) 

Administracija UTA darbo 
grupės narių 
pasidalijimas 
aktualijomis ir 
naujienomis 

 Konsultacijos su Klaipėdos m. 
Švietimo skyriaus UTA 
koordinavimo komanda 

2022-2024 m. 
(esant poreikiui) 

Administracija Aktualios 
informacijos 
įsisavinimas, 
sklaida ir 
įgalinimas 
progimnazijos 
veikloje 

 Pasirengimo įgyvendinti UTA 
pirminės situacijos analizė 

2022 m. rugsėjo 
mėn. 

UTA darbo 
grupė, 
Metodinė 
taryba 

Aptarta situacija, 
numatyti UTA 
įgyvendinimo 
etapai 

 Apklausos organizavimas 
progimnazijoje dėl pasirengimo 
UTA įgyvendinimui 

2022 m. lapkričio 
mėn. 

V. Būdvytienė Atlikta apklausa 
ir duomenų 
analizė 

 Apklausos duomenų dėl 
pasirengimo UTA 

2022 m. lapkričio 
mėn. 

Administracija Parengtas 
veiksmų planas 
dėl  UTA 



įgyvendinimui pristatymas ir 
analizė 

įgyvendinimo 
mokykloje 

 UTA informacijos viešinimas 
progimnazijos svetainėje 

2022-2024 m. V. Būdvytienė Viešinama 
aktuali 
informacija apie 
UTA 

 Mokinių tėvų (rūpintojų, 
globėjų) informavimas apie 
UTA 

2022-2025 m. Administracija, 
darbo grupė 

Informacijos 
pateikimas 
dienynu, 
mokyklos 
tinklapiu, 
susirinkimų metu 

 Mokinių informavimas apie 
UTA  

2022-2025 m. Mokytojai, 
klasių 
auklėtojai 

Parengta 
informacinė 
medžiaga 

 Vadovų, pedagogų 
dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose 
ruošiantis UTA atnaujinimui ir 
įgyvendinimui 

2022-2025 m. Vadovai, UTA 
darbo grupė 

Kvalifikacijos 
kėlimo 
pažymėjimai 

 UTA medžiagos analizė 
metodinėse grupėse: 

1. Kompetencijų aprašai. 
2. Vaiko raidos aprašai. 
3. Diskusijos, siūlymai dėl 

30 proc. pasirenkamojo 
ugdymo turinio 
įgyvendinimo. 

4. Pasiekimų vertinimas 

2022 m. gruodis - 
birželio mėn. 

UTA darbo 
grupė,  
Metodinių 
grupių nariai 

Mokytojų tarybos 
posėdyje priimti 
susitarimai 

 Grįžtamasis ryšys įsivertinant 
pasiruošimą diegiant atnaujintą 
ugdymo turinį 

 2023, 2024, 2025 
m. 
gegužės/birželio 
mėn. 

Darbo grupė, 
Metodinė 
taryba 

Metodinės 
tarybos 
protokolai 

 Ugdymo aplinkos pritaikymas 
pasirengiant kokybiškam UTA 
įgyvendinimui 

2022-2025 m. Administracija Pagal galimybes 
atnaujinta 
ugdymo aplinka 
(vadovėliai, IT 
įranga, mokymo 
priemonės ir kt.) 

 Progimnazijos ugdymo plano 
pritaikymas rengiantis dirbti 
pagal atnaujintas bendrojo 
ugdymo programas 

2023-2024 m.m., 
2024-2025 m.m. 

UTA darbo 
grupė, 
Ugdymo plano 
rengimo darbo 
grupė 

Parengti ugdymo 
planai 

 Mokinio individualios 
pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo tvarkos 
atnaujinimas, rengimas 

2023-2024 m.m. Metodinė 
taryba, UTA 
darbo grupė 

Parengta nauja 
Mokinio 
individualios 
pažangos 
stebėjimo ir 
fiksavimo tvarka 



 Individualios pedagogų, 
švietimo pagalbos specialistų 
konsultacijos 

2022-2025 m. UTA darbo 
grupė 

Savalaikė 
pagalba 
pedagogams 
rengiantis 
įgyvendinti UTA 

 Progimnazijos tvarkų, aprašų, 
ilgalaikių planų atnaujinimas 
ugdymo turinio kontekste 

2022-2025 m. Administracija, 
UTA komanda, 
Metodinė 
taryba 

Atnaujintos 
tvarkos, aprašai, 
ilgalaikiai planai 
ir kt. 

 Atnaujintų 1, 3, 5, 7, klasių 
bendrųjų programų 
įgyvendinimo aptarimai visose 
metodinėse grupėse 

2024  m. gegužės 
mėn. 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
UTA darbo 
grupė 

Refleksijos 
aptariant ugdymo 
turinius 

 Priemonių bendrojo ugdymo 1, 
3, 5, 7 klasių bendrosioms 
ugdymo programoms 
įgyvendinti poreikio 
nustatymas ir atnaujinimas 

2023-2024 m. Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
UTA darbo 
grupė 

Pagal galimybes 
atnaujintos 
ugdymo 
priemonės 

 Metodiniai susirinkimai dėl 
ugdymo, veiklos planavimo, 
vertinimo ir kt. veiklos 
įgyvendinant atnaujintą 
bendrojo  ugdymo programą 

2022-2024 m. Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
UTA darbo 
grupė 

Priimti 
susitarimai 

 Mokytojų kolegialus 
bendradarbiavimas ir patirties 
sklaida progimnazijoje, mieste, 
šalyje dirbant su atnaujintomis 
bendrojo ugdymo programomis 

2023-2024 Mokytojai Patirties sklaida, 
atviros pamokos, 
kolegų pamokų 
stebėjimas 

 Atnaujintų 2, 4, 6, 8, klasių 
bendrųjų programų 
įgyvendinimo aptarimai visose 
metodinėse grupėse 

2025 m. gegužės 
mėn. 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
UTA darbo 
grupė 

Refleksijos 
aptariant ugdymo 
turinius 

 Priemonių bendrojo ugdymo 1, 
3, 5, 7 klasių bendrosioms 
ugdymo programoms 
įgyvendinti poreikio 
nustatymas ir atnaujinimas 

2024-2025 m. Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
UTA darbo 
grupė 

Pagal galimybes 
atnaujintos 
ugdymo 
priemonės 

 Metodiniai susirinkimai dėl 
ugdymo, veiklos planavimo, 
vertinimo ir kt. veiklos 
įgyvendinant atnaujintą 
bendrojo  ugdymo programą 

2024-2025 m. Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
UTA darbo 
grupė 

Priimti 
susitarimai 

 Mokytojų kolegialus 
bendradarbiavimas ir patirties 
sklaida progimnazijoje, mieste, 
šalyje dirbant su atnaujintomis 
bendrojo ugdymo programomis 

2024-2025 m.  Mokytojai Patirties sklaida, 
atviros pamokos, 
kolegų pamokų 
stebėjimas 



 Tyrimas apie UTA 
įgyvendinimą mokykloje 

2025 m. UTA darbo 
grupė 

Tyrimo 
rezultatai,  
rekomendacijos 
pedagogams 
pristatyti 
Mokytojų tarybos 
posėdyje 

 
 
 
 


