
PATVIRTINTA 

Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 

direktoriaus 2022 m. birželio 29 d.  

įsakymu Nr. ŠVMV1-130 

  

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOJE  

 VEIKLOS PLANAS 2022–2023 METAMS  

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

1. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos  

Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose  

apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių 

požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda siekti numatytų kompetencijų. 

2. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo 

sistemos principais. 

3. Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai: 

3.1. iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo  

programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau - UTA) komandos turi pasirengti veiklos planą, kuris padėtų atrasti 

geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“. 

3.2. iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas  

skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos. 

4. Mokyklos UTA įgyvendinimo Lazdijų r. Šventežerio mokykloje veiklos planą 2022-2023 metams rengia Lazdijų r. Šventežerio 

mokyklos direktoriaus 2022-04-21  įsakymu Nr. ŠVMV1- 59 „Dėl  ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo  mokykloje darbo grupės suda-

rymo“ sudaryta UTA įgyvendinimo mokykloje darbo grupė (toliau - Mokyklos UTA komanda). 



II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. 
 

Uždaviniai: 

1. UTA komandos įveiklinimas.  

2. UTA veiklos plano / laiko juostos paruošimas ir įgyvendinimas.  

3. Situacijos įsivertinimas.  

4. Fizinių sąlygų UTA diegimui sudarymas. 

5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

6. Sėkmingų veiklų ir patirčių refleksija.  

7. Veiklų ir aktualios informacijos viešinimas. 

 

III. UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ, RODIKLIŲ IR REZULTATŲ SUVESTINĖ 

 

 Uždavinys 

 

 

Priemonės Vertinimo kriterijai Laikas Atsakingas 

1 UTA komandos 

įveiklinimas 

Sudaryti UTA 

komandą, numatyti 

komandos narių 

funkcijas ir 

atsakomybes. 

 

UTA atliktų 
veiklų skaičius 
(1 susitikimas per mėnesį) 
 

2022 m.  balandis Edmundas Čečėta 

2 UTA veiklos plano / 

laiko juostos 

paruošimas ir 

įgyvendinimas 

Parengti veiklos planą. 

Supažindinti mokyklos 

bendruomenę su planu. 

Parengtas planas / laiko 

juosta ir pristatyta įvairiose 

mokyklos grupėse 

2022 m. birželis Edmundas Čečėta 



 Pristatyti mokyklos 

bendruomenei UTA 

įgyvendinimo 

mokykloje viziją. 

3 Situacijos 

įsivertinimas 

 

Suplanuoti ir atlikti 

tyrimą pagal NŠA 

pateiktus kriterijus. 

Surinkti ir apibendrinti 

duomenis dėl 

priemonių / pagalbos 

poreikio ruošiantis 

įgyvendinti UTA.  

Atlikti pakartotiną 

situacijos įsivertinimo 

tyrimą. 

 

Mokytojų apklausa, 

procentinė išraiška  

(100 proc.) 

2022 m. rugpjūtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. gegužė 

Mokyklos UTA komanda 

4 Fizinių sąlygų UTA 

diegimui sudarymas  

Atlikti turimų išteklių 

analizę.  

Atnaujinti ugdymo 

aplinkas, reikalingas 

UTA įgyvendinimui. 

Įsigyti priemones, 

reikalingas UTA ir 

įtraukiajam ugdymui. 

Užtikrinti reikiamą 

specialistų skaičių. 

Numatytų poreikių 

tenkinimas 

2022  m. rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

Iki 2023 m. rugsėjo 

Mokyklos UTA komanda 

 

 

5 Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Atlikti kompetencijų ir 

parengties dirbti su 

atnaujintomis BP 

analizę. 

Sudaryti sąlygas 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimui. 

Sklaida metodinėse grupėse Iki 2023 m. 

rugpjūčio 

Metodinių grupių 

pirmininkai 



Dalintis gerąja 

patirtimi ir sėkminga 

praktika. 

6 Sėkmingų veiklų ir 

patirčių refleksija 

Kolegialaus 

mokymo(si), remiantis 

profesinės dalykinės 

sėkmės pavyzdžiais ir 

patirtimi, 

organizavimas, BP 

įgyvendinimo sklaida 

mokyklos metodinėse 

grupėse.  

Renginių skaičius 

 

2022 m. ≥ 2 

2023 m. ≥ 2 

2022-2023 m. m. Metodinių grupių 

pirmininkai 

7 Veiklų ir aktualios 

informacijos 

viešinimas 

Sukurti erdvę, skirtą 

UTA komandos 

komunikacijai ir 

informacijos sklaidai. 

Viešinti UTA 

naujienas mokyklos 

internetinėje 

svetainėje. 

 2022 m. gegužė 

 

 

 

2022-2023 m. m. 

Mokyklos UTA komanda 

 

 

IV. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 UTA komanda  stebi bei vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatai 

pristatomi mokyklos bendruomenės susirinkime ne mažiau kaip vieną kartą per metus.  

 

__________________________________________________ 

 

 


