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ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOJE 
VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2023 M.M. IR 2023–2024 M.M. 

Tikslas: Sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (tolia - UTA)  įgyvendinimui 

 

 Uždaviniai: 1. Stiprinti mokytojų kompetencijas planuojant ir įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.  

2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.  

3. Stiprinti kolegialų mokymąsi ir užtikrinti tinklaveiką.  

4. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas. 

Eil. 

Nr 

Priemonės Laikas Atsakingas Rezultatas 

 UTA komandos sudarymas 2022 rugsėjis  Planinga veikla 

 Individualus BP nagrinėjimas metodinėse 

grupėse 

2023 m. sausis Grupių pirmininkai  

 

 Visi mokytojai susipažįsta su 

atnaujintomis BUP ir 

rekomendacijomis jų įgyvendinimui, 

išnagrinėja turinio, metodų, priemonių 

pokyčius  
 

 Diskusija „Kompetencijomis grįstas ugdymo 

turinys“ 

2023 m. sausis Grupių pirmininkai  

 

 Mokytojai geriau supranta  

kompetencijų raiškos galimybes 

dalykų pamokose  
 

 Kompetencijų Žemėlapio sudarymas 

metodinėse grupėse 

2023 m. sausis Grupių pirmininkai  

 

 Mokytojai geriau supranta  

kompetencijų raiškos galimybes 

dalykų pamokose  
 

 Pamokų plano pagal UTA kūrimas metodinėse 

grupėse 

2023 m. Balandis Grupių pirmininkai  

 

Mokytojai pagilina pamokos planavimo 

pagal atnaujintas BUP žinias ir 



gebėjimus. Atsiranda bendri susitarimai 

tarp mokytojų dėl pamokos struktūros.  

 

 Planų aptarimas MT 2023 m. Balandis  Grupių pirmininkai  

 

Gerosios patirties sklaida  

 

 Gerosios patirties sklaida Metodinė diena 

2023- 2024 m.m. 

II pusmetis 

Grupių pirmininkai  

MT 

Gimnazijos pedagogų bendruomenė 

reflektuoja savo patirtį, koreguoja su 

UTA susijusius pedagoginius procesus  

 

 Atnaujinto vidurinio ugdymo aprašo 

nagrinėjimas, individualaus ugdymo plano 

formos III-IV kl. mokiniams rengimas  

 

2023 m. kovas Pavaduotojai 

ugdymui, 

MT 

 Parengta individualaus ugdymo plano 

III–IV kl. mokiniams forma  

 

 UTA mokymų sklaida  Konsultantai Mokytojai tinkamiau pasirengs dirbti 

pagal atnaujintas programas 

 BUP nagrinėjimas 2023 m. Gegužė Grupių pirmininkai  

Pavaduotojai ir MT 

Parengtas ir išdiskutuotas gimnazijos 

ugdymo plano projektas 2023–2024 m. 

m. ir 2024–2025 m. m.  

 

 Ilgalaikių planų nagrinėjimas ir rengimas Gegužė- birželis Grupių pirmininkai Parengti dalykų ilgalaikiai planai 

 Vertinimo dokumentų atnaujinimas Gegužė- birželis Pavaduotojai ir MT Atnaujinti vertinimo dokumentai 

 Mokymo priemonių poreikio įsivertinimas  

 

2023 m. Balandis A. Bagdonavičienė, 

Grupių pirmininkai 

Įvertintas mokymo priemonių poreikis 

 Ugdymo aplinkų, mokymo priemonių, 

vadovėlių įsigijimo eiliškumo numatymas. 

2023-2024 m. Direktorius, 

metodinė taryba  

 

Numatytas ugdymo aplinkų ir mokymo 

priemonių eiliškumas, susitarta dėl 

vadovėlių įsigijimo prioritetų  

 
 


