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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS 

 ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO (UTA) DIEGIMO VEIKSMŲ PLANAS    

     

Tikslas: telkti gimnazijos pedagogų bendruomenę pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio 

(toliau – UTA) įgyvendinimui. 

 

Uždaviniai: 

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui, diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams, diegiant atnaujintą 

ugdymo turinį. 

3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui, diegiant atnaujintą ugdymo turinį. 

1.1. Sudaryti UTA 

koordinavimo komandą. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Direktorius Sudaryta UTA 

įgyvendinimo gimnazijoje 

koordinavimo komanda. 

1.2. Parengti veiksmų planą 

UTA pasiruošimui ir 

įgyvendinimui. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

Sudarytas UTA diegimo 

gimnazijoje veiksmų ir 

priemonių planas. 

1.3. Planuoti reguliarius 

koordinavimo komandos 

susitikimus. 

2022–2024 m. 
(1 kartą per mėn. 

arba esant poreikiui) 

Administracija UTA koordinavimo 

komandos pasidalijimas 

aktualijomis ir 

naujienomis. 

1.4. Suplanuoti ir atlikti 

mokytojų pasirengimo 

dirbti pagal atnaujintas 

bendrąsias programas 

apklausą. 

2022 m. spalio 

mėn. 

UTA 

koordinavimo 

komanda, 

metodinių 

grupių   

pirmininkai 

Atlikta apklausa ir 

duomenų analizė. 

1.5. Atlikti situacijos 

įsivertinimo pakartotinę 

apklausą. 

2023 m. 

gegužės mėn. 

UTA 

koordinavimo 

komanda, 

metodinių 

grupių   

pirmininkai 

Atlikta apklausa ir 

duomenų analizė. 

1.6. Atnaujinti gimnazijos 

dokumentus, susietus su 

atnaujintu ugdymo turiniu. 

Iki 2023 m. 

gegužės mėn. 

Administracija, 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

Atnaujinti gimnazijos 

tvarkos, aprašai. 

1.7. Parengti gimnazijos  

ugdymo planą UTA 

diegimui. 

2023–2024 m . Administracija, 

Metodinė 

taryba 

Parengiami 2023-2024 m. 

m. ugdymo planai. 



1.8. Pritaikyti ugdymo aplinkas 

kokybiškam UTA 

įgyvendinimui. 

2022–2024 m. Administracija  Atnaujinta ugdymo 

aplinka (vadovėliai, IT 

įranga, mokymo 

priemonės, patalpos ir 

kt.). 

1.9. Išnaudoti ORT 

organizacijos galimybes dėl 

materialinių išteklių UTA 

diegimui. 

2022–2024 m. Administracija Susisiekta su ORT 

organizacija. 

1.10. Vykdyti UTA diegimo 

proceso stebėseną. 

2022–2024 m. 

(nuolat) 

Administracija Nuolat vykdoma 

stebėsena  

2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams, diegiant 

atnaujintą ugdymo turinį. 

2.1. Atlikti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio apklausą, rengiantis 

įgyvendinti atnaujintas 

bendrąsias programas. 

2022 m. 

spalio mėn. 

Administracija, 

UTA 

koordinavimo 

komanda. 

90 proc. mokytojų 

išreiškia norą tobulinti 

kvalifikaciją. 

2.2. Organizuoti mokymus  ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminarus pagal atnaujintų 

bendrųjų programų 

įgyvendinimo etapus. 

2023–2024 m. Administracija Ne mažiau 90 proc. 

mokytojų dalyvauja 

mokymuose. 

2.4. Atrinkti mokytojus  dalyvauti  

ilgalaikėje kvalifikacijos 

tobulinimo programoje NŠA, 

susijusioje su atnaujintomis 

bendrosiomis programomis. 

Iki 2022 m. 

spalio mėn. 

2023–2024 m.  

Administracija Mokytojai dalinsis 

žiniomis apie atnaujintas 

BP, kolegoms padės 

perprasti turinį, kartu su 

kolegomis priims 

reikiamus sprendimus dėl 

pasirengimo dirbti pagal 

atnaujintas BP savo 

metodinėse grupėse.  
2.5. Organizuoti metodines 

dienas UTA įdiegimo 

pasirengimui. 

2022–2024 m. Administracija 

UTA 

koordinavimo 

komanda, 

Metodinė 

taryba 

Organizuotos metodinės 

dienos, pasidalijama 

gerąja patirtimi.  

2.6.  Organizuoti mokytojų 

individualias konsultacijas. 

2022–2024 m. Administracija 

UTA 

koordinavimo 

komanda, 

Metodinė 

taryba 

Teikiamos individualios 

konsultacijos 

mokytojams, rengiantis 

įgyvendinti UTA 

gimnazijoje. 

2.7. Viešinti sėkmingas mokytojų 

praktikas, išbandžiusius 

darbą pagal atnaujintas 

bendrąsias programas. 

2022–2024 m. UTA 

koordinavimo 

komanda, 

Metodinė 

taryba  

Kolegiali mokytojų 

patirties sklaida.  



3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje. 

3.1. Supažindinti gimnazijos 

bendruomenę     su UTA 

planu ir ugdymo proceso 

pokyčiais. 

2022 m. 

spalio mėn. 

Administracija, 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

UTA įgyvendinimo 

proceso pristatymas. 

3.2. Viešinti informaciją 

gimnazijos svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose dėl 

UTA įgyvendinimo veiksmų.  

2022–2024 m. Administracija, 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

Viešai skelbiama 

informacija gimnazijos 

internetinėje svetainėje ir 

kituose socialiniuose 

tinkluose. 
 

    


