
PATVIRTINTA 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus 

progimnazijos direktoriaus 

2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V- 37 (1.4.)   
 

 PASIRENGIMO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO DIEGIMUI VEIKSMŲ PLANAS  

2022 M. GEGUŽĖ – 2023 M. RUGPJŪTIS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) diegimui veiksmų plano 

(toliau – Planas) paskirtis – vykdyti kokybišką ir laiku teikiamos informacijos sklaidą, susijusią su 

atnaujinamo ugdymo turinio diegimo procesu progimnazijoje, padėti mokytojams diegti 

patobulinimus, reikalingus mokinių kompetencijoms ugdyti. 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

2. Tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui progimnazijoje. 

3. Uždaviniai:  

3.1. Sudaryti ir įveiklinti UTA grupę progimnazijoje.  

3.2. Parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

3.3. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

3.4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.  

3.5. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną.   

  

III SKYRIUS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Priemonės turinys Data Atsakingi Siektinas rezultatas 

1.  UTA 

įgyvendini

mo grupė 

Sudaryti UTA 

diegimui įgyvendinti 

grupę 

Iki 2022 

m. 

gegužės 1 

d. 

Direktoria

us 

pavaduoto

jas 

ugdymui 

Grupės sudaryta ir 

patvirtinta progimnazijos 

direktoriaus įsakymu iki 

2022-05-01 

2.  Veiksmų 

planas 

Metodinėse grupėse 

aptarti plano 

priemones 

Metodinėje taryboje 

parengti plano 

projektą  

Iki 2022 

m. 

gegužės 1 

d. 

UTA 

grupės 

nariai 

Planas sudarytas, aptartas 

metodinėse grupėse ir 

Metodinėje taryboje, 

patvirtintas progimnazijos 

direktoriaus įsakymu iki 

2022-05-01 

3.  Situacijos 

analizė, 

vertinimas 

Parengti anketą 

mokytojams ir 

pagalbos mokiniui 

specialistams 

Išanalizuoti, 

apibendrinti 

duomenis ir pristatyti 

rezultatus 

Iki 2022 

m. 

rugsėjo 

31 d. 

UTA 

grupės 

nariai 

 Parengtas klausimynas, 

gauti duomenys 

apibendrinti ir pristatyti 

mokytojams ir pagalbos 

mokiniui specialistams iki 

2022-09-31 
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4.  Kvalifikac

ijos 

tobulinima

s 

Dalyvauti 

seminaruose, 

mokymuose 

Bendradarbiauti su 

savivaldybės 

mokyklų dalykų 

mokytojais 

Dalintis sėkmės 

istorijomis 

Iki 2023 

m. 

rugpjūčio 

31 d. 

UTA 

grupės 

nariai 

 

Visi mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai 

dalyvaus bent viename 

seminare, mokymuose, 

Metodinėse grupėse dalinsis 

sėkmės istorijomis 

Parengta pamokos 

atmintinė 

iki 2023-08-31 

5.  Ugdymo 

priemonių 

ir aplinkų 

atnaujinim

as 

Įsivertinti ugdymo 

priemonių poreikį  

Atnaujinti ugdymo 

aplinkas  

Iki 2023 

m. sausio 

31 d. 

UTA 

grupės 

nariai  

Parengtas ugdymo 

priemonių sąrašas ugdymo 

aplinkų atnaujinimui  

iki 2023-01-31 

6.  Komunika

cija 

Informuoti 

progimnazijos 

bendruomenę apie 

plano įgyvendinimą 

  

Plano 

įgyvendin

imo 

laikotarpi

u 

UTA 

grupės 

nariai 

Parengta ir per elektroninį 

dienyną išsiųstą informacija 

pedagogams, mokinių 

tėvams  iki 2023-03-31 

 

7.  Stebėseno

s procesų 

užtikrinim

as 

Užtikrinti sklandų 

UTA procesų 

įgyvendinimą ir 

diegimo kokybę 

Plano 

įgyvendin

imo 

laikotarpi

u 

UTA 

grupės 

nariai 

UTA grupės narių 

susitikimai vyksta ne rečiau 

kaip vieną kartą per mėnesį 

8.  Ugdymo 

organizavi

mą  

reglament

uojančių 

dokument

ų 

atnaujinim

as 

Atnaujinti: Mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos 

aprašą,  

Ugdymo turinio 

planavimo tvarkos 

aprašą ir kt. 

Iki 2023 

m. 

gegužės 

31 d. 

UTA 

grupės 

nariai 

Atnaujinti ugdymo 

organizavimą 

reglamentuojantys  

dokumentai 

iki 2023-05-31 

 

II SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

4. Planas gali būti koreguojamas pasikeitus teisės aktams. 
___________________________ 


