
KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS/MOKYKLOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO
VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 m.

Tikslas: Sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau  - UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai: 

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą gimnazijoje. 
2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui. 
3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui. 
5. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną.
6. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.

Eil.
Nr.

Priemonės Įgyvendinimo
terminas

Vykdytojas Siektini rezultatai

1 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdyti stebėsenos procesus
1.1. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir

koordinavimo (pokyčių) komandos
koregavimas, atnaujintų bendrųjų programų
diegimo tikslų ir uždavinių kėlimas.

2022 08 30 Direktoriaus
pavaduotoja
D. Karalė

Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas, atnaujinto
ugdymo turinio įsisavinimas ir jo sklaida gimnazijos
bendruomenėje.

1.2. UTA komandos narių kompetencijų ir
pokyčių valdymo tobulinimo seminaras.

2022 09 – 11
mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
D. Karalė,
UTA komanda

1.3. Individualus atnaujintų pagrindinio,
vidurinio ugdymo BP nagrinėjimas ir
naujovių aptarimas metodikos grupėse.

2022 10 mėn. UTA komanda,
Metodinė taryba

Profesiniai dialogai kartą per mėnesį metodinėse grupėse

1.4. Kūrybinės dirbtuvės ,,Kompetencijomis
grįstas ugdymo turinys“. Kompetencijų
žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose
metodikos grupėse

2022 10 mėn. UTA komanda,
Metodinė taryba



1.5. Pamokos plano pagal UTA kūrimas,
koregavimas.

2022 11 mėn. UTA komanda,
Metodinė taryba

Susitarta dėl pamokos plano pagal UTA.  Įgyvendinamas
kolegialaus mokymosi modelis gimnazijoje. 1 – 2 atviros
(filmuotos) pamokos per pusmetį

1.7. Sukurtų pamokos scenarijų metodikos
grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų
aptarimas metodinėje taryboje

2022 12 mėn. UTA komanda,
Metodinė taryba

Profesiniai dialogai kartą per mėnesį metodinėje taryboje

1.8. Pamokų vedimas pagal pasirengtą planą ir
kolegialus pamokų stebėjimas. Filmuotų
pamokų pristatymas ir aptarimas

2023 01 UTA komanda,
Metodinė taryba

KGR modelis gimnazijos. 1 – 2 pamokos per pusmetį.

1.9 Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos 2023 01 UTA komanda,
Metodinė taryba

Susitarta dėl naujos pamokų stebėjimo protokolo.

1.10 Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų
analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos
protokolą.

2023 01 UTA komanda,
Metodinė taryba

KGR modelis gimnazijos. 1 – 2 pamokos per pusmetį.

1.11 Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA
sklaida gimnazijos Mokytojų pedagogų
posėdyje.

2023 01 Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė

100 proc. mokytojų dalijasi patirtimi bent 1 kartą per metus
– Metodinėse dienose, posėdžiuose, profesiniuose
dialoguose ir kt.

1.12 Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas 2022 - 2024 Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui G.
Daškus

VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu,
pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos,
kompetencijų tobulinimu ir kt.

1.13 Mokinių vertinimo aptarimas atsižvelgiant į
keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo
sistemos atnaujinimas. Vertinimo aprašų ir kt.
dokumentų koregavimas.

2023 02 Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui D.
Karalė, UTA
komanda,
Metodinė taryba

Atnaujintas gimnazijos pasiekimų ir pažangos vertinimo
aprašas

1.14 Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir
pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais
mokslo metais.

2023 - 04 UTA komanda,
Metodinė taryba

Parengti susitarimai dėl ilgalaikių planų rengimo 2023 –
2024 m. m.



1.15 Dalykų metinių planų, parengtų pagal
atnaujintas ugdymo programas, aptarimas.
2023 m. 1,3,5,7,9,11 klasėms, 2024 m.
2,4,6,8,10,12 klasėms.

2023 - 2024 Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui D.
Karalė, G. Daškus

Profesiniai dialogai metinių planų aptarimui, refleksijos su
kiekvienu mokytoju.

1.16 Pasirengimo diegti UTA stebėsena. 2022 - 2024 Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui D.
Karalė, G. Daškus

Kartą per mėnesį organizuojami profesiniai dialogai
direkcijos posėdžiuose. Parengtos ataskaitos.

2 uždavinys. Sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo turinio diegimui.
2.1. Pakartotina pasirengimo diegti BP situacijos

analizė ir poreikių nustatymas (mokytojų
kvalifikacija, mokymo ir mokymosi
priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir
kt.).

2022 09 Direktoriaus
pavaduotoja
D. Karalė, UTA
komanda

Atliktas pakartotinis įsivertinimas, veiklų nusimatymas.

2.2. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams,
mokytojams, švietimo pagalbos specialistams
UTA aktualijomis

2022 - 2023 Direktoriaus
pavaduotoja
D. Karalė, UTA
komanda

Suorganizuoti seminarai. , kursai, stažuotės. 100 proc.
mokytojų, pagalbos specialistų, vadovų yra išklausę kursus
UTA aktualijomis.

2.3. Mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo
plano kūrimas, prioritetų vadovėliams įsigyti
nusistatymas

2022 - 2023 Direktoriaus
pavaduotoja
D. Karalė, UTA
komanda.
Bibliotekininkė N.
Jagentavičienė

Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas

2.4. Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą. 2022 - 2023 Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui D.
Karalė, G. Daškus,
pagalbos
specialistai

Pristatymas gimnazijos interneto svetainėje, medijose, tėvų
dienose ir kt.

2.5. Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos 2022 - 2024 Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui D.
Karalė, G. Daškus,
UTA komanda

Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo
rekomendacijas, atnaujintos aplinkos



3 uždavinys: Užtikrinti atnaujinto ugdymo turinio pasirengimo ir įgyvendinimo komunikaciją.
3.1. Mokyklos bendruomenės ir socialinių

partnerių supažindinimas su pasirengimu
įgyvendinti UTA.

2022 09 UTA komanda 100 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų
informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus
supažindinta dienyne, socialiniuose tinkluose, tėvų dienose ir
kt.

3.2. Nuolat viešinti informaciją, susijusią su UTA,
organizuoti renginius (mokymus, susitikimus
ir kt.).

2022 - 2023 UTA komandos
narys

Kiekvieną mėnesį viešinti UTA informaciją medijose.

3.3. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas,
aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas

2022 - 2023 Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui D.
Karalė

Susirinkimai, posėdžiai, informacija medijose.

3.4. Tėvų švietimas UTA tema, įtraukiojo temomis 2022 - 2023 Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui D.
Karalė, G. Daškus,
pagalbos
specialistai

Pristatymas tėvams gimnazijos interneto svetainėje,
medijose, tėvų dienose ir kt.

3.5. Mokinių informavimas apie UTA, įtraukiojo
temomis

2022 - 2023 Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui D.
Karalė, G. Daškus,
pagalbos
specialistai

Pristatymas mokiniams gimnazijos interneto svetainėje,
medijose, klasės valandėlėse ir kt.

3.6. Socialinės partnerystės  tinklaveikos planas 2022 - 2023 UTA komanda Parengtas komunikacijos planas, pasiskirstyta veiklomis.


