
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJINAMO  

KOORDINACINĖS DARBO GRUPĖS 2021-2023 M. VEIKLOS PLANAS (projektas) 
  
 

Tikslas: Koordinuoti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose PU programą, ir 

bendrojo ugdymo mokyklose. 

 

Uždaviniai:  

1. Atlikti mokyklų pasirengimo UTA įgyvendinimui analizę pagal sutartus kriterijus. 

2. Telkti mokyklų vadovus, siekiant užtikrinti sklandų ugdymo turinio atnaujinimo procesą. 

3. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

4. Konsultuoti mokyklų UTA komandas.  

5. Vykdyti informacijos sklaidą. 

6. Vykdyti ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną. 

 

1 uždavinys. Atlikti mokyklų pasirengimo UTA įgyvendinimui analizę pagal sutartus kriterijus. 

 

 

Veiklos  Atsakingi Laikas  Laukiami rezultatai  Ištekliai  

1 2 3 4 5 

1.1. Savivaldybės mokyklų 

pasirengimo atnaujinamo 

ugdymo turinio 

įsivertinimas pagal sutartus 

kriterijus (mokytojų 

pasirengimas, specialistų 

poreikis, ištekliai, 

priemonės ir kt.). 

UTA grupės nariai: 

G. Gečienė, V. Tomaš 

2022 m.  

kovo-balandžio mėn. 

Mokyklų įsivertinimo 

duomenys padės susitarti dėl 

strateginių kaitos 

krypčių, susijusių su 

atnaujinamo UT įgyvendinimu. 

Atlikta turimų išteklių analizė 

ir jų panaudojimo bei 

pritaikymo darbui su 

atnaujintomis BP galimybės 

padės numatyti trūkstamas 

lėšas, suplanuoti naujus 

finansavimo šaltinius. 

Žmogiškieji – savivaldybės 

komandos nariai, ŠPT IT 

specialistai. 

Techniniai – IT priemonės. 

 



2  

 

1 2 3 4 5 

 
  

1.2. Apibendrintų 

įsivertinimo duomenų 

pateikimas vietos 

savivaldos atstovams, 

švietimo įstaigų vadovams. 

UTA grupės nariai: 

V. Kolesnikienė 

2022 m. gegužės mėn. Savivaldybės administracija 

bus supažindinta su mokyklų 

pasirengimu diegti atnaujintą 

ugdymo turinį, lėšų poreikiu 

dėl ugdymo priemonių ir 

aplinkų atnaujinimo, 

specialistų trūkumu. 

Žmogiškieji – savivaldybės 

komandos nariai. 

1.3. Teisės aktų, 

reglamentuojančių 

atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimą 

savivaldybėje, inicijavimas 

ir parengimas (esant 

poreikiui). 

UTA grupės nariai: 

V. Kolesnikienė 

 

 

2022-2023 m.  Savivaldybėje atnaujinto 

ugdymo turinys bus 

įgyvendinimas nuosekliai, 

užtikrinant reikiamus išteklius, 

priemones ir papildomas lėšas. 

Žmogiškieji– savivaldybės 

komandos nariai, teisės 

skyriaus atstovai. 

 

2 uždavinys. Telkti mokyklų vadovus, siekiant užtikrinti sklandų ugdymo turinio (toliau – UT) atnaujinimo procesą. 

 

Veiklos  Atsakingi Laikas  Laukiami rezultatai  Ištekliai  

2.1. Susitikimai –diskusijos,  

siekiant užtikrinti vienodą 

pokyčio reikalingumo 

supratimą, vieningą 

sprendimų priėmimą dėl 

kokybiško ugdymo proceso, 

orientuoto į mokinio 

kompetencijas, 

organizavimo. 

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė 

2022 m.  

kovo-balandžio mėn. 

Pasirinkta UTA įgyvendinimo 

strategija, deranti su mokyklos 

vertybėmis / filosofija, 

užtikrinanti kokybišką 

mokytojų darbą,  

ugdanti mokinio 

kompetencijas. 

Žmogiškieji – savivaldybės 

komandos nariai. 
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1 2 3 4 5 

 
  

 

 

 

 

 

 

2.2. Mokyklų vadovų 

konsultavimas sudarant 

atnaujinamo ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

komandas.  

UTA grupės nariai: 

G. Gečienė, 

 G. Levickienė 

2022 m. vasario mėn.  Mokyklų UTA komandas 

sudarys įvairių dalykų 

mokytojai, administracijos 

atstovai. 

Žmogiškieji – mokyklų 

vadovai, mokytojai, 

specialistai. 

2.3. Rekomendacijų dėl 

UTA įgyvendinimo 

parengimas. 

UTA grupės nariai: 

G. Gečienė, K. Čepukėnė 

2022 m. kovo mėn. Vadovaudamiesi 

rekomendacijomis mokyklų 

vadovai galės aiškiau ir 

nuosekliau pasirengti UTA 

įgyvendinimui. 

Žmogiškieji – savivaldybės 

komandos nariai. 

Techniniai – IT priemonės. 

2.4. Mokymų, stiprinančių 

mokyklų vadovų vadybines 

kompetencijas  

organizavimas.  

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė 

2022-2023 m.  Mokyklų vadovai įgis žinių ir 

gebės sėkmingai koordinuoti 

atnaujinto ugdymo turinio 

diegimo procesus. 

Žmogiškieji – lektoriai, 

savivaldybės komandos 

nariai 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo lėšos. 

2.5. Nuolatinis komandos 

narių ir mokyklų vadovų 

bendradarbiavimas,  

derinant ir priimant 

savivaldybės lygmens 

sprendimus 

dėl atnaujintų BP 

įgyvendinimo. 

UTA grupės nariai: 

G. Gečienė,  

G. Levickienė,  

Z. Gudonavičienė 

2022-2023 m.  Mokyklų vadovai bus nuolat 

informuojami apie UTA 

įgyvendinimo naujoves. 

Žmogiškieji – savivaldybės 

komandos nariai,. 

Techniniai – IT priemonės. 
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3 uždavinys. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

 

Veiklos  Atsakingi Laikas  Laukiami rezultatai  
Ištekliai  

3.1. Mokytojų dalykininkų ir 
PU mokytojų susitikimai, 
diskusijos, metodinių grupių 
susirinkimai siekiant 
susipažinti su atnaujintomis   
BP, ugdymo turinio 
inovacijomis, skaitmeninio 
turimo naudojimu. 

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė,  

V. Tomaš, K. Čepukėnė, 

S. Pilsudskienė 

2022 m. Visi mokyklų mokytojai 

susipažinę su BUP projektais. 

Žmogiškieji – ŠPT 

darbuotojai, metodinių 

grupių pirmininkai, mokyklų 

UTA atstovai, lektoriai. 

 

3.2. Mokymų, kvalifikacijos 
tobulinimo renginių 
mokytojams organizavimas ir 
koordinavimas. 

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė 

2022-2023 m.  Mokymuose dalyvavę 

mokytojai įgis žinių, reikalingų 

dirbant pagal atnaujintas BP.  

Žmogiškieji – lektoriai, 

mokyklų UTA atstovai 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo lėšos.  

3.3. Metodinės veiklos, 
orientuotos į pasirengimą, 
įgyvendinti atnaujintą 
ugdymo turinį organizavimas 
(metodinės dienos, 
konferencijos, susitikimai su 
kitų savivaldybių mokytojais 
ir kt.).  

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė 

2022-2023 m.  Mokytojai dalinsis gerąja 

patirtimi, veikdami ir 

mokydamiesi kartu sėkmingiau 

pasirengs UTA įgyvendinimui.  

Žmogiškieji – ŠPT 

darbuotojai, metodinių 

grupių pirmininkai, mokyklų 

UTA atstovai, lektoriai 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo lėšos. 

3.4. Mokyklų, IU įstaigų 

patirčių, sėkmės istorijų 

dirbant su atnaujintu UT, 

sklaida.  

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė 

2022 m. III ketvirtis 

-2023 m.  

Mokyklų bendruomenės, 

savivaldybės gyventojai galės 

susipažinti su rajone vykstančiu 

UT atnaujinimo procesu.  

Žmogiškieji – ŠPT 

darbuotojai, mokyklų, IU 

įstaigų atstovai.  
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4 uždavinys. Konsultuoti mokyklų UTA komandas. 

 

 

Veiklos  Atsakingi Laikas  Laukiami rezultatai  
Ištekliai 

4.1. Pagalba rengiant 

mokyklų atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo veiklos 

planus. 

UTA grupės nariai. 

 

2022-2023 m. 
 

Mokyklų parengti planai derės 

su savivaldybės UTA planu, 

numatyti žingsniai sudarys 

galimybes pokytį įgyvendinti 

nuosekliai, vis pasitikrinant 

priimtų 

sprendimų tinkamumą ir 

veiksmingumą. 

Žmogiškieji – ŠPT 

darbuotojai, mokyklų, IU 

įstaigų atstovai. 

4.2. Savivaldybės komandos 

narių susitikimai su mokyklų 

UTA komandomis (pagal 

poreikį). 

UTA grupės nariai. 

 

2022-2023 m. 
  
  
  
  
  

Mokyklų UTA komandos galės 

susipažinti su rajone 

vykstančiu UT atnaujinimo 

procesu, konsultuotis. 
  
 

Žmogiškieji – komandos 

nariai. 

 

3.5. Užtikrinti savivaldybės 

pokyčio projekto „Lyderių 

laikas“ 3 metu sukurtų 

mokyklų bendradarbiavimo 

tinklų tvarumą, koordinuojant 

tarpmokyklinius renginius, 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė, G. Gečienė 

2022-2023 m.  Bendradarbiavimas mokyklų 

tinkluose sudarys galimybes 

dalintis patirtimis, konsultuotis, 

veikti ir mokytis kartu. 

Žmogiškieji – komandos 

nariai, ŠPT darbuotojai, 

mokyklų, IU įstaigų 

atstovai. 
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4.3. Informacijos apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, susijusius su UTA,  

rajone ir respublikoje 

teikimas. 

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė 

2022-2023 m. 

 

Mokytojai bus informuoti ir 

turės galimybę tobulinti 

dalykines ir profesines 

kompetencijas, reikalingas 

atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimui. 

Žmogiškieji – komandos 

nariai, IT specialistai 

Techniniai – IT priemonės. 

 

5 uždavinys. Vykdyti informacijos sklaidą. 

 

 

Veiklos  Atsakingi Laikas  Laukiami rezultatai  
Ištekliai 

5.1. Sistemingas 

informacijos  apie 

pasirengimą dirbti pagal 

atnaujintas BP teikimas 

vietos politikams, kitų 

savivaldybės administracijos 

skyrių vadovams ir 

specialistams. 

UTA grupės nariai: 

V. Kolesnikienė 

 

2022-2023 m. Suinteresuoti asmenys 

savivaldybės lygmeniu bus 

supažindinti su UTA diegimo 

procesais savivaldybės 

mokyklose ir IU įstaigose, 

įgyvendinančiose PU 

programą. 

Žmogiškieji – komandos 

nariai. 

5.2. UTA veiklų, infografikų 

viešinimas rajono 

žiniasklaidoje ir 

savivaldybės IT svetainėje.  

UTA grupės nariai: 

V. Kolesnikienė,  

L. Bizokienė 

2022-2023 m.  Savivaldybės bendruomenė 

turės galimybę susipažinti su 

ugdymo turinio reformos 

naujovėmis, veiklomis 

rengiantis  įgyvendinti 

atnaujintą ugdymo turinį.   

Žmogiškieji – komandos 

nariai, savivaldybės IT 

specialistai. 
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5.3. Savalaikis informacijos 

apie ugdymo reformos 

įgyvendinimą sisteminimas 

(ŠMM, NŠA), 

apibendrinimas, mokyklų 

UTA komandų 

informavimas. 

UTA grupės nariai: 

L. Bizokienė, G. Gečienė 

2022-2023 m. Mokyklų komandoms bus 

pateikiama naujausia 

informacija, susijusi su UTA 

įgyvendinimu. Savalaikis 

informavimas padės 

vykdyti strateginius pakeitimus 

ir leis sukurti diegiamų 

naujovių palaikymo kultūrą. 

Žmogiškieji – komandos 

nariai. 

5.4. Informacijos pateikimas  

švietimo skyriaus, ŠPT PPT 

skyriaus 

specialistams, 

mokinių tėvų atstovams. 

UTA grupės nariai: 

V. Kolesnikienė, 

L. Bizokienė. 

2022-2023 m. Vienodos informacijos 

pateikimas sudarys prielaidas 

sėkmingam atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimui, 

bendradarbiavimui tarp 

skirtingų įstaigų. 

Žmogiškieji – švietimo 

skyriaus, ŠPT darbuotojai, 

mokyklų, IU įstaigų 

atstovai. 

 

 

6 uždavinys. Vykdyti ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną. 

 

 

Veiklos  Atsakingi  Laikas  Laukiami rezultatai  
Ištekliai 

6.1. Pakartotinis savivaldybės 

mokyklų pasirengimo 

atnaujinamo ugdymo turinio 

įsivertinimas pagal sutartus 

kriterijus.  

UTA grupės nariai: 

G. Gečienė, V. Tomaš 

2023 m.  

balandžio mėn. 

Nauji mokyklų įsivertinimo 

duomenys padės įvertinti 

pokyčius, susijusius su UTA 

įgyvendinimu, koreguoti ar 

priimti naujus sprendimus. 

Žmogiškieji – savivaldybės 

komandos nariai, ŠPT IT 

specialistai. 
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______________________________________ 

6.2. Susitikimai – grįžtamojo 

ryšio refleksijos 

su  mokyklų 

bendruomenėmis. 

UTA grupės nariai. 

 

2022-2023 m.  Susitikimų metu bus 

diskutuojama apie sėkmes ir 

iškylančius sunkumus, ieškoma 

geriausių problemų sprendimo 

būdų. 

Žmogiškieji – švietimo 

skyriaus, ŠPT darbuotojai, 

mokyklų, IU įstaigų atstovai. 

6.3. UTA proceso stebėsenos 

rodiklių,  kuriais 

vadovaujantis  

vertinama atnaujintų BP 

diegimo sėkmė, parengimas, 

taikymas ir sisteminga 

stebėsenos duomenų analizė. 

UTA grupės nariai. 2023 m. I ketv.  
  
  
  
  
  

Susitikimų metu bus 

diskutuojama apie sėkmes ir 

iškylančius sunkumus, ieškoma 

geriausių problemų sprendimo 

būdų. Pokyčio vertinimas leis 

prognozuoti UTA 

įgyvendinimo veiksmingumą ir 

įtaką mokinių pažangą. 

Žmogiškieji – komandos nariai 

Techniniai – IT priemonės. 

6.4. Stebėsenos informacijos 

apibendrinimas ir teikimas 

savivaldybės švietimo 

skyriaus, ŠPT specialistams, 

švietimo įstaigų vadovams. 

UTA grupės nariai: 

V. Kolesnikienė 

2023 m. III ketv. 
 

Remiantis duomenimis bus 

priimami reikalingi vadybiniai, 

kvalifikacijos tobulinimo ir 

kitokie sprendimai. 

Žmogiškieji - komandos nariai. 

 


