
BIRŽŲ  KAŠTONŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS 

UGDYMO  TURINIO  ATNAUJINIMO DIEGIMO  PLANAS 

 

Tikslas – pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio  (toliau UTA) įgyvendinimui mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas UTA diegimui. 

2. Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

3. Viešinti aktualią informaciją, susijusią su UTA veikla mokykloje. 

4. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas. 

 

1 Uždavinys.  Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas UTA diegimui. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Numatomas rezultatas 

1.1. Mokytojų - dalykininkų 

atranka dalyvauti NŠA 

mokymuose. 

2022-  

2023m. 

Direktorius Mokytojai dalyvauja 

NŠA 

organizuojamuose 

mokymuose. 

1.2. UTA komandos sudarymas. 2022m. 

rugsėjis 

Direktorius Suformuota ir 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta komanda 

1.3. Aktualios informacijos 

pristatymas mokytojams. 

2022m. 

rugsėjis 

UTA 

komanda 

UTA komanda 

pristatys mokytojams 

aktualią informaciją. 

1.4. Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas. 

2022m. 

spalis-

lapkritis 

Metodinė 

taryba 

Mokytojai metodinėse 

grupėse susipažins su 

atnaujintomis BP. 

1.5. Kokybiško ugdymo 

sampratos ir ugdymo proceso 

aptarimas. 

2022m. Metodinė 

taryba 

Metodinėje taryboje  

aptars, kokius pokyčius 

ugdymo procese 

pastebėjo atnaujintose 

BP. 

1.6. Pamokos plano pagal UTA 

kūrimas ir koregavimas 

2022-

2023m. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

Mokytojai gilins 

pamokos planavimo 

pagal UTA žinias ir 

gebėjimus. 

1.7. Pamokos scenarijaus 

kūrimas ir aptarimas. 

2023m. Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

Metodinėse grupėse 

bus aptarti didaktiniai 

reikalavimai pamokai 

pagal UTA ir priimti 

bendri susitarimai. 

1.8.  Pamokos stebėjimo 

protokolo 

2023m. 

 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

Tobulės pamokų 

stebėsena, 



koregavimas.  metodinė 

taryba 

rekomendacijos skatins 

mokytojų saviugdą. 

1.9. Ilgalaikių planų pavyzdžio 

kūrimas. 

2023m. 

gegužė-

birželis 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

Bus parengtas 

ilgalaikio plano 

pavyzdys ir pasirengta 

pagal jį dirbti. 

1.10. Atviros pamokos pagal 

atnaujintas BP. 

2023m. Pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

Bus skleidžiama geroji 

patirtis tarp mokyklos 

ir rajono mokytojų. 

1.11. Vertinimo aprašų ir kitų 

ugdymo dokumentų 

koregavimas pagal atnaujintą 

ugdymo turinį. 

2023- 

2024m. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

Mokyklos dokumentai 

bus parengti pagal 

atnaujintą ugdymo 

turinį.  

2 Uždavinys.  Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimą. 

 

2.1. Aktualios informacijos 

pristatymas mokytojams. 

2022- 

2024m. 

UTA 

komanda 

Mokytojai gilins žinias 

pagal UTA. 

2.2. Kvalifikacijos tobulinimas 

vadovams, mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams. 

2022-

2024m. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Bendradarbiaujant su 

ŠPT ir pagal 

individualius poreikius 

mokytojai kels 

kvalifikaciją įvairiuose 

mokymuose. 

2.3. VGK veiklos koregavimas 

pagal atnaujintą ugdymo 

turinį. 

2022-

2024m. 

VGK 

pirmininkas 

Bus koreguojama VGK 

veikla. 

3 Uždavinys.   Viešinti aktualią informaciją, susijusią su UTA veikla mokykloje. 

 

3.1. Medžiagos, susijusios su 

UTA talpinimas mokyklos 

tinklapyje, Tamo dienyne, 

socialiniuose tinkluose ir kt. 

2022-

2024m. 

UTA 

komandos 

paskirtas 

asmuo 

100 procentų mokytojų 

informuotis apie UTA 

procesus. 

 

3.2. Tėvų švietimas UTA tema. 2022-

2024m. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Tėvai susipažins su 

ugdymo(si) pokyčiais. 

3.3. Mokinių švietimas UTA 

tema. 

2022-

2024m. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

klasių 

auklėtojai 

Mokiniai  susipažins su 

ugdymo(si) pokyčiais. 

3.4. Socialinių partnerių 

supažindinimas su 

pasirengimu įgyvendinti 

UTA. 

2022- 

2023m. 

Direktorius, 

UTA 

komandos 

paskirtas 

Socialiniai partneriai 

susipažins su 

planuojama mokyklos 

veikla dirbant pagal 

UTA. 



atsakingas 

asmuo 

4 Uždavinys.   Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas. 

 

4.1. Ugdymo priemonių ir 

aplinkų pritaikymas UTA. 

2022- 

2024m. 

Mokyklos 

administracija, 

UTA 

komanda 

Užtikrinama pamokos 

kokybė, keliama 

mokymosi motyvacija. 

  


