
PATVIRTINTA 

Direktoriaus 2022-09-23 

 įsak. Nr.V- 153-(1.5.) 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos 

Ugdymo turinio atnaujinimo diegimo darbo planas 

2022-2024 m.m.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.1. UTA komandos sudarymas 

Situacijos analizė 

Rugsėjo I sav. Gimnazijos direktorius Suformuota UTA komanda ir patvirtinta 

direktoriaus įsakymu 

darbo grupė parengia Veiksmų planą 

2022-2024 m.m. 

1.2. Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse 

grupėse, Gimnazijos taryboje 

Spalio mėn. Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai. 

UTA komanda supažindinama su aktualijomis. 

1.3. Kūrybinės dirbtuvės arba 

kompentecijų savaitės 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo 

turinys“ 

Nuolat Pavaduotojai ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai. 

Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su 

kolegomis, supras programų pokyčius ir 

planuojamų veiklų rezultatus. 

1.4. Pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų susipažinimas su bendrųjų 

kompetencijų raiška atnaujintose 

programose.. Patirties pasidalijimas. 

Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose metodikos 

grupėse 

 

Rugsėjis- 

Lapkritis 

Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai. 

100 proc. mokytojų išklausė atnaujintų programų 

pristatymus. 

Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras 

kompetencijų sandus ir jų raišką. 



1.5. Informacijos gimnazijos 

bendruomenei teikimas. 

2022-2023 

mokslo metai 

UTA darbo grupė, Klasių vadovų 

MG 

Vyksta efektyvi komunikacija 

1.6. Pamokos plano pagal UTA kūrimas, 

koregavimas. 

Gruodžio II sav. Pavaduotojai ugdymui,  

Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai. 

Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA 

žinias ir gebėjimus. 

1.7. Pamokos plano pavyzdžio kūrimas 

kiekvienoje metodikos grupėje 

2023 metai 

  

Sausio I sav 

Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų 

metodinėse grupėse. 

1.8 Pasirinkto pamokos scenarijaus 

kūrimas kiekvienoje metodikos 

grupėje ir jo aptarimas pateikiant 

rekomendacijas 

Vasario I sav. Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, 

didaktiniai reikalavimai pamokai paga UTA. 

1.9 Sukurtų pamokos scenarijų metodikos 

grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų 

aptarimas Metodinėje taryboje. 

Vasario II sav. Pavaduotojai ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai. 

Gerosios patirties savalaikė sklaida gimnazijos 

virtualioje mokymosi aplinkoje  

1.10 Sukauptos gerosios patirties 

pasirengiant UTA sklaida gimnazijos 

pedagogų posėdyje 

2 kartus per 

metus 

 Pavaduotojai ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai. 

Gimnazijos pedagogų bendruomenė susipažins su 

atliktomis UTA veiklom, reflektuos ir koreguos 

su UTA susijusius pedagoginius procesus. 

1.11 Pamokos stebėjimo protokolo 

korekcijos 

Vasario III-IV 

savaitės 

Pavaduotojai ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių pirmininkai 

Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos 

skatins mokytojų saviugdą. 



1.12 Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. 

Jų analizė pagal atnaujintą pamokos 

stebėsenos protokolą. 

Kovo II sav.  Direktorius, pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

  

Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo 

,,Kolega kolegai” stiprinimas. 

1.13 Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas Balandžio I sav, Direktorius, pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

90 proc. mokytojų susipažino su BP planais 

1.14 Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų 

koregavimas 

Balandžio IV 

sav. 

Pavaduotojai ugdymui, Metodinė 

taryba, metodinių grupių pirmininkai 

  

Darbo grupė parengė koreguotą Mokinių žinių ir 

gebėjimų vertinimo tvarką  

1.15 Mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo 

tvarkos projekto aptarimas kiekvienoje 

metodikos grupėje, rekomendacijų 

teikimas 

nuolat Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

90 proc. mokytojų laikysis bendrų reikalavimų 

Mokinių žinių ir gebėjimų vertinimui. 

1.16  Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir 

pasirengimas pagal juos dirbti 

ateinančiais mokslo metais 

Balandžio II 

sav. 

Direktorius, pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

  

Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys 

1.17 Pasirengimo diegti UTA stebėsena nuolat Direktorius, pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba, 

Stebėta 10 veiklų per metus 

1.18  Dalyvavimas NŠA konferencijose, 

viešosiose konsultacijose 

iki 2023m. 

rugsėjo 1d. 

Pedagogai 100 proc. mokytojų dalyvavo bent vieną kartą. 

1.19 Reikalingų ugdymo(si) priemonių 

įsigijimas 

iki 2023m. 

rugsėjo 1d. 

Direktorius, MG vadovai Įsigyjamos mokymo priemonės pagal gimnazijos 

prioritetus 

1.20. Ugdymo(si) erdvių atnaujinimas iki 2023m. 

rugsėjo 1d. 

Direktorius, MG vadovai, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Atnaujinamos ugdymosi erdvės pagal gimnazijos 

prioritetus 



1.21. Dalyvavimas ugdymo įstaigų UTA 

komandoms organizuojamame 

renginyje 

2023 m. vasario 

- kovo mėn. 

UTA darbo grupė Palaikomi ryšiai su kitomis ugdymo įstaigomis. 

Analizuojamas gaunamas grįžtamasis ryšys 

1.22. Socialinių partnerių įtraukimas į 

bendras veiklas (STEAM, jaunimo 

organizacijos, verslo įmonės ir kt.) 

2022-2024 

m.m.  

Metodinė taryba, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, Ugdymo 

karjerai specialistas 

Komanda bendradarbiauja su socialiniais 

partneriais 

1.23. Pasirengimo UTA diegimui 

įgyvendinant plane numatytas 

priemones analizė 

iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

UTA darbo grupė, Metodinė taryba Komanda atlieka plane numatytų priemonių ir 

pasirengimo UTA diegimui analizę 

1.24. Ilgalaikių planų parengimas pagal 

UTA dirbti nuo 2023 m, rugsėjo 1 d.  

iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Mokytojai, metodinių grupių 

pirmininkai, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

  

Parengti ilgalaikiai planai, mokytojai 100 proc. 

pasirengę dirbti pagal atnaujinto turinio 

programas. 

 


