
VILNIAUS „ŠVIESOS“ PRADINĖ MOKYKLA 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 M. 

      Tikslas – pasirengti ir sėkmingai diegti atnaujintą ugdymo turinį (toliau – UTA). 

      Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant UTA ir vykdant stebėsenos procesus. 

2. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos kėlimą.  

3. Užtikrinti UTA pasirengimo ir įgyvendinimo  komunikavimą, tinklaveiką. 

4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.  

Eil. Nr. Priemonė Numatomas 

įgyvendinimo 

terminas  

Atsakingas Numatomas rezultatas 

             1 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant UTA ir vykdyti stebėsenos procesus. 

 

1.1. UTA komandos sudarymas. 2022 m. Mokyklos 

direktorius 

Suformuota UTA komanda ir patvirtinta 

direktoriaus įsakymu. 

1.2. UTA komandos diegimo mokykloje 

veiksmų ir priemonių plano rengimas. 

2022 m. UTA komanda 

Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Parengtas UTA diegimo mokykloje veiksmų ir 

priemonių planas. 

1.3.  Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas, analizė  ir aptarimas 

metodinėje grupėje.  

2023 m. sausio-

kovo  mėn. 

UTA komanda,  

mokytojai 

Mokytojai žinos ugdymo turinio pokyčius. 

Planuojamas ugdymas, priemonių, skaitmeninio 

turinio ir vadovėlių įgyvendinimas.  

1.4. Pamokos plano pavyzdžio kūrimas, 

koregavimas. 

2023 m. 

balandžio mėn. 

G. Preidienė, 

V. Maminskaitė, 

V. Batkauskienė 

Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA 

žinias ir gebėjimus. 

Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų mokinių 

koncentruose. 

Suvienodės mokytojų  metodiniai, didaktiniai 

reikalavimai pamokai pagal UTA. 

1.5. Sukauptos gerosios patirties, 

pasirengiant UTA, sklaida mokyklos 

pedagogų posėdyje. 

2023 m. 

vasario 15 d., 

balandžio 12 d. 

UTA komandos 

nariai, Metodinės 

grupės pirmininkė 

R. Žilėnienė 

Mokyklos pedagogai, švietimo pagalbos 

specialistai susipažins su atliktomis UTA 

veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA 

susijusius pedagoginius procesus. 
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1.6. Pamokos stebėjimo protokolo 

korekcijos. 

2023 m.  

gegužės mėn. 

Ugdymo skyriaus 

vedėja, metodinės 

grupės pirmininkė 

R. Žilėnienė 

Gilės vertinimo, mokytojo veiklos planavimo 

stebėsenos įgūdžiai. 

Parengtas pamokos stebėjimo protokolas. 

1.7. Ilgalaikių planų formos pavyzdžio 

kūrimas ir pasirengimas pagal juos 

dirbti ateinančiais mokslo metais. 

2023 m.  

gegužės mėn. 

Metodinė grupė 

R. Žilėnienė 

G. Preidienė 

Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys. 

1.8.  Mokinių vertinimo aptarimas, 

atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių 

požymius, vertinimo sistemos 

atnaujinimas. Vertinimo aprašų ir kt. 

dokumentų koregavimas. 

2023 m. 

 birželio mėn. 

Metodinė grupė, 

UTA komanda 

Pasirengta mokinių mokymosi pasiekimų  

vertinimui pagal UTA, personalizuotam 

mokymui, mokinio mokymosi pažangos gilesnei 

stebėsenai ir koregavimui. 

Parengtas mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašo projektas. 

1.9. Pradinio ugdymo programos, anglų, 

muzikos, šokio ilgalaikių planų, 

parengtų pagal UTA, aptarimas. 

2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

4 savaitė 

Metodinė grupė 

 

Parengti ilgalaikiai planai numatant 70 proc. 

privalomo turinio ir 30 proc. mokytojo 

pasirenkamo turinio. 

Ilgalaikiai planai atitiks mokyklos susitarimus. 

1.10. Kolegialus pamokų stebėjimas, jų 

aptarimas, kylančių problemų 

sprendimas. 

2023 m. pagal 

mėnesio planus 

Mokytojai Tobulės mokytojų kompetencijos, vykdant 

ugdomąsias veiklas. Gerės ugdymo kokybė. 

1.11. Savalaikė švietimo pagalbos 

specialistų pagalba individualių 

poreikių mokiniams. 

Reguliariai visus 

metus 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai  

Gerės mokymosi strategijų taikymas, mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas 

ugdant SUP turinčius mokinius, grįžusius iš 

užsienio arba pabėgėlių vaikus. 

                    2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos kėlimą.  

 

2.1. Pasirengimo diegti atnaujintas 

Bendrąsias programas situacijos 

analizė ir poreikių nustatymas. 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

Mokyklos 

direktorius 

Atliktas įsivertinimas, veiklų numatymas. 

2.2. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, 

mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams UTA aktualijomis. 

2022-2023 m. Ugdymo skyriaus 

vedėjas, 

UTA komanda 

Stiprės atsparumas naujoves lydintiems 

iššūkiams, vadybinės ir dalykinės kompetencijos.  

Mokymų, seminarų, konferencijų klausymas: 

„Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą 

ugdymo turinį“, 
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„Skaitmeninio ugdomojo turinio kūrimas“, 

„Idėjos, kaip mokytis pagal atnaujintas 

Bendrąsias pradinio ugdymo programas“, 

‚,Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse 

klasėse“, 

„Pirmos užsienio kalbos mokymai UTA tema“ ir 

kt. 

2.3. Informacijos sklaida apie įtraukųjį 

ugdymą tikslinėms grupėms – 

mokytojams, tėvams, kt. mokyklos 

bendruomenės nariams. 

2022-2023 m. Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

J. Dulinskienė,  

R. Radziukienė,  

N. Zabulė,  

Vaiko gerovės 

komisija  

Padės įgyvendinti universalaus mokymo(si) 

modelį ir pagilins mokymo kiekvienam sampratą.   

2.4. Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo 

ugdymo tema. 

2023 m. Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Mokytojai gebės atpažinti mokinių skirtumus. 

                     3 uždavinys. Užtikrinti UTA pasirengimo ir įgyvendinimo  komunikavimą, tinklaveiką. 

 

3.1. Mokyklos bendruomenės ir socialinių 

partnerių supažindinimas su 

pasirengimu įgyvendinti UTA. 

2023 m.  

sausio mėn. 

UTA komanda 100 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų informuoti apie UTA procesus 

(http://sviesospradine.lt , TAMO dienyne, 

socialiniuose tinkluose ir kt.) 

3.2. Informacijos, susijusios su UTA, 

viešinimas, renginių organizavimas 

(mokymai, posėdžiai, susirinkimai, 

diskusijos ir kt.).  

 

2022-2023 m. UTA komanda, 

G. Preidienė 

Sistemingas informacijos pateikimas palengvins 

pasirengimą pokyčiams. 

3.3. Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema.  

2023 m. UTA komanda,  

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Pristatymas tėvams mokyklos interneto 

svetainėje, susirinkimuose ir kt. Tai sumažins 

galimą įtampą dėl pasikeitusio ugdymo turinio, 

priemonių, vertinimo ir kt. 

 

  

http://sviesospradine.lt/
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                      4 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

 

4.1. Priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas. 

2023 m. Ugdymo skyriaus 

vedėjas, Ugdymo 

aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 

Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių poreikis. 

4.2. Prioritetų vadovėliams įsigyti 

susitarimai metodinėje grupėje.  

2023 m. kovo 

mėn. 

Metodinė grupė, 

R. Žilėnienė,  

bibliotekininkė  

A. Bagočiūnienė 

Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių 

įsigijimo planas. 

4.3. Priemonių ir aplinkų atnaujinimo 

veiklos. 

2023 m. UTA komanda,  

Ugdymo 

aprūpinimo 

skyriaus vedėjas, 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojų 

padėjėjai 

Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

rekomendacijas, atnaujintos aplinkos. 

_________________________________ 

 

 


