
        

 

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMANZIJA 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO PLANAS 2022-2023 m. m. 

 

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 

1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos 

procesus. 

Eil. Nr. Priemonės Laikotarpis Atsakingas Rezultatas 

1.  UTA komandos sudarymas 2022 m. spalio mėn. Gimnazijos direktorė Suformuota UTA 

komanda ir patvirtinta 

direktoriaus įsakymu. 

2.  Metodinės tarybos susirinkimas 2022 m. spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Aptartos jau vykdytos 

2021-2022 m. m. UTA 

veiklos; 

Numatytas „Pamokos 

studijos“ metodo taikymo 

objektas. 

3.  Individualus mokytojų darbas stiprinant savo 

kompetencijas – studijuojant mokytojo 

vadovą „5 įsitraukusio mokymo matmenys“  

2022 m. lapkričio mėn. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pasirinkti 2 metodai ir 

numatytas jų taikymas 

pamokose. 

4.  Kolegialus bendradarbiavimas komandomis 

skatinant mokytojų kompetencijų tobulinimo  

2022 m. lapkričio-

gruodžio mėn. 

Metodinė taryba Stebėtos ir aptartos po 1 

kolegos pamoką. 

5.  Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse 

2022 m. gruodžio mėn. IV 

savaitė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai (bent 80 proc., 

bendradarbiaudami su 

kolegomis, supras 

programų pokyčius ir 

planuojamų veiklų 

rezultatus. 

6.  Pamokos plano pagal UTA kūrimas ir 

aptarimas 

2023 m. sausio mėn. I 

savaitė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Visi mokytojai parengia 

bent po 1 pamokos planą 
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7.  Kolegialus bendradarbiavimas komandomis 

išbandant ugdymą, grįstą kompetencijų 

ugdymu 

2023 m. sausio-vasario 

mėn. 

Metodinė taryba Stebėtos ir aptartos po 1 

kolegos pamoką. 

8.  Diskusija „UTA pamokoje“ 2023 m. vasario III savaitė Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai išsakys 

problemas ir ieškos 

sprendimų, kaip tinkamai 

organizuoti pamoką. 

9.  Atviros pamokos  2023 m. kovo-balandžio 

mėn. 

Administracija Organizuotos bent po 1 

atvirą pamoką kiekvienos 

metodinės grupės 

10.  Bendrųjų ugdymo planų nagrinėjimas 2023 m. paskelbus Administracija, Metodinė 

taryba 

Suburta darbo grupė 

Gimnazijos 2023-2025 m. 

ugdymo plano parengimui 

11.  Ilgalaikio plano formos kūrimas 2023 m. gegužės mėn. Metodinė taryba Parengta ilgalaikio plano 

forma 

12.  Gimnazijos UTA veiksmų ir priemonių plano 

įgyvendinimo analizė pagal sutartus 

stebėsenos rodiklius. 

2023 rugsėjo mėn. Metodinė taryba, UTA 

komanda 

 UTA komanda atlieka 

plane numatytų ir 

įgyvendintų priemonių 

analizę. 

 

2 UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją. 

Eil. Nr. Priemonės Laikotarpis Atsakingas Rezultatas 
1.  Seminarai dalykininkams 2022-2023 m. m. Metodinės grupės 

pirmininkas 

Bent po 1 vienos srities 

mokytoją dalyvauja 

seminaruose 

2.  Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo 

temomis 

2023 m.  Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Bent 80% mokytojų kelia 

kvalifikaciją įtraukiojo 

ugdymo temomis 

 

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką 

 

Eil. Nr. Priemonės Laikotarpis Atsakingas Rezultatas 
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1.  Socialinių partnerių tinklo „revizija“ 2022 m. balandžio-birželio 

mėn. 

Karjeros konsultantas Parengtas socialinių 

partnerių, galinčių prisidėti 

prie atnaujinto ugdymo 

turinio diegimo, tinklas 

2.  Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas 2023 m. Komunikacijos grupė Gimnazijos FB paskyroje, 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje ir kitose 

žiniasklaidos priemonėse 

teikiama informacija po 

kiekvienos pasirengimo 

veiklos 

3.  Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema 

 

2023 m. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Bent 50% būsimų trečiokų 

susipažįsta su UTA. 

4.  Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema 

 

2023 m. Klasių vadovai 100% mokinių turi 

informacijos apie UTA 

5.  Respublikinis forumas „Kas daro įtaką 

mokinių pasiekimams“ 

2023 m. gegužė Metodinė taryba Forume bent 5 gimnazijos 

mokytojai pristato gerąją 

patirtį 

 

4 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. Nr. Priemonės Laikotarpis Atsakingas Rezultatas 
1.  Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas 2023 m. kovo mėn. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Įvertintas mokymosi 

priemonių poreikis  

2.  Priemonių įsigijimo plano parengimas 2023 m. balandžio mėn. Metodinė taryba Parengtas mokymo ir 

mokymosi priemonių 

įsigijimo planas. 

 

 

_____________________________ 

 


