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PATVIRTINTA 

Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. V-175 
 

VILNIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO 

TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

2022-2023 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 

Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

 

Atsakingas 

 

Rezultatas 

1.1. UTA komandos sudarymas.  2022 m.  

lapkričio 

3-4 sav. 

Progimnazijos 

direktorė Dalia 

Paunksnė 

Suformuota 

UTA komanda 

ir patvirtinta 

direktoriaus  

2022-12-01 

įsakymu Nr. V-

165 

1.2. Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas 

metodinėse grupėse. 

2022 m. 

gruodžio – 

2023 m. 

vasario mėn. 

Metodinė 

taryba, meto-

dinių grupių 

pirmininkai 

UTA komanda 

supažindinama 

su aktualijomis  

1.3.  Patyriminio (projekto) ugdymo(si) 

5-8 klasėse veiklos aprašo 

rengimas. 

2022 m. 

lapkričio –  

2023 m. 

gruodžio mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Sigita Kazlienė, 

Metodinė taryba 

Parengtas ir 

mokyklos direk-

toriaus įsakymu 

patvirtintas 

veiklos aprašas 

1.4. Kūrybinės dirbtuvės arba 

kompetencijų žemėlapių kūrimas 

ir nagrinėjimas metodinėse 

grupėse. 

2023 m. sausio 

– kovo mėn. 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai (ne 

mažiau kaip 

80%) geriau 

supras progra-

mų pokyčius ir 

planuojamų 

veiklų rezultatus 

bei kompeten-

cijų sandus ir jų 

raišką 

1.5. Patyriminio (projekto) ugdymo(si) 

5-8 klasėse programų kūrimas.  

2023 m.  

sausio mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui Sigita 

Kazlienė, 

mokytojai- 

Mokytojai (ne 

mažiau kaip 

90%) gilins 

patyriminio 

ugdymo(si) 
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projekto 

vadovai 

žinias ir gebėji-

mus 

1.6. Patyriminio (projekto) ugdymo(si) 

5-8 klasėse veiklos. 

2023 m. 

vasario 24 d., 

kovo 30 d., 

balandžio 26 

d., 

gegužės 23 d., 

birželio 5 d. 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai- 

projektų 

vadovai 

Mokytojai gilins 

veiklų planavi-

mo žinias ir 

gebėjimus. 

Suvienodės 

mokytojų (bent 

60%) 

metodiniai, di-

daktiniai reika-

lavimai 

1.7. Bendrojo ugdymo planų 

nagrinėjimas. 

2023 m. 

balandžio – 

gegužės mėn. 

Bendrojo 

ugdymo plano 

rengimo grupė 

100% mokytojų 

susipažins su 

BU planais 

1.8. Patyriminio (projekto) ugdymo(si) 

5-8 klasėse veiklų aptarimas 

metodinėse grupėse ir Metodinėje 

taryboje. 

2023 m. 

birželio mėn. 

Metodinė 

taryba, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Gerosios 

patirties sklaida 

1.9. Ilgalaikių planų pavyzdžio 

kūrimas ir pasirengimas pagal 

juos dirbti 2023/2024 m.m. 

2023 m. 

birželio mėn. 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Parengtas 

ilgalaikio plano 

pavyzdys 

1.10. Vertinimo aprašų ir kitų 

dokumentų koregavimas. 

2023 m. 

birželio – 

rugpjūčio mėn. 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

metodinių 

grupių pir-

mininkai 

Parengtas 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo 

tvarkos aprašas 

1.11. Pasirengimo diegti UTA 

stebėsena. 

2023 m.  

nuolat 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė taryba 

Administracijos 

dalyvavimas 

UTA komandos 

veiklose, stebė-

jimas ir apta-

rimas 

 

2 UŽDAVINYS: teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos kėlimą. 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

 

Atsakingas 

 

Rezultatas 

2.1. Dalyvavimas profesinio 

tobulėjimo programos modulyje 

„Ugdymo turinio atnaujinimas: 

kaip jam pasirengti bendruome-

nėje?“ 

2022 m. balan- 

džio mėn. 

Direktorė Dalia 

Paunksnė 

Ne mažiau kaip 

90% mokytojų  

dalyvavo 

mokymuose 
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2.2. Pasirengimo diegti BP situacijos 

analizė ir poreikių nustatymas, 

korekcija (mokytojų kvalifikacija, 

ugdymo priemonės, ugdomosios 

aplinkos kūrimas). 

2022 m. 

lapkričio – 

gruodžio mėn. 

Direktorė Dalia 

Paunksnė, 

pavaduotojai 

ugdymui ir ap-

linkos aprū-

pinimui 

Atlikta 

apžvalga, 

įsivertinimas 

2.3. Kvalifikacijos tobulinimas 

vadovams, mokytojams, švietimo 

pagalbos specialistams UTA 

aktualijomis. 

2022-2023 m. Direktorė Dalia 

Paunksnė 

2-5 mokymai/ 

konferencijos/ 

diskusijos/pasita

rimai/viešos 

konsultacijos 

2.4.  Dalyvavimas progimnazijos 

deleguotos atskirų dalykų 

mokytojų komandos NŠA projekte 

„Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas ir diegimas“ mokymuose 

2023 m. Direktorė Dalia 

Paunksnė 

Ne mažiau kaip 

80% mokytojų 

dalyvaus pro-

jekto mokymų 

informacijos 

sklaidoje 

2.5. Informacijos sklaida apie įtraukųjį 

ugdymą, UTA aktualijomis tiksli-

nėms grupėms – mokytojams, 

švietimo pagalbos specialistams, 

tėvams, mokiniams, kt. bendruo-

menės nariams. 

2023 m. VGK pirminin-

kė Dovilė Leš-

činskienė, 

pavaduotoja ug-

dymui Jadvyga 

Kelertienė 

1-2 profesinio 

tobulėjimo 

renginiai ar 

veiklos 

2.6. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

aptarimas, ruošiantis 2023-2024 

m.m. 

2023 m. 

birželio –

rugpjūčio mėn. 

VGK pirmi-

ninkė Dovilė 

Leščinskienė 

VGK susitars 

dėl 2023/2024 

m.m. 

planuojamų 

veiklų 

 

3 UŽDAVINYS: užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

 

Atsakingas 

 

Rezultatas 

3.1. Informacijos, susijusios su UTA, 

viešinimas progimnazijos svetainėje, 

Tamo dienyne, renginių (mokymai, 

susitikimai, posėdžiai ir kt.) 

organizavimas. 

2022-2023 m. UTA 

komanda 

Savalaikė 

informacijos 

sklaida 

3.2. Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą 

pateikimas, aptarimas, tobulintinų 

sričių numatymas. 

2022-2023 m. UTA 

komanda  

Kas 2 mėn. 

viešinti sve-

tainėje, Tamo 

dienyne, sociali-

niuose tinkluose 

3.3. Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema. 

2022-2023 m. Pavaduotojai 

ugdymui, 

VGK 

Pristatymas 

tėvams progim-

nazijos svetai-

nėje, susirinki-

muose ir kt. 
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4 UŽDAVINYS: atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones. 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

Numatomas 

priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

 

Atsakingas 

 

Rezultatas 

4.1. Priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas. 

2022-2023 m. UTA 

komanda 

Įvertintas 

ugdymo aplinkų 

ir mokymosi 

priemonių 

poreikis 

4.2. Ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių įsigijimo plano parengimas, 

prioritetų vadovėliams įsigyti 

nusistatymas ir susitarimai Metodinėje 

Taryboje. 

2022-2024 m. Metodinė 

taryba, 

Pavaduotoja 

ugdymo  

aplinkos 

aprūpinimui 

Lina 

Birietienė 

Parengtas 

mokymo(si) 

priemonių 

įsigijimo planas  

4.3. Priemonių ir aplinkų atnaujinimo 

veiklos. 

2023-2024 m. Metodinė 

taryba, pava-

duotoja ap-

linkai Lina 

Birietienė 

Atnaujintos 

mokymo(si) 

priemonės ir 

aplinkos 

 

 


