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JONAVOS R. BUKONIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO  

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) VEIKSMŲ PLANAS 2022 – 2024 METAMS  

 

            Tikslas – pasirengti sėkmingam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) mokykloje. 

            Uždaviniai: 

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui pagal atnaujintą ugdymo turinį. 

2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams organizuojant ugdymo procesą pagal atnaujintą ugdymo turinį. 

3. Viešinti informaciją apie atnaujinto ugdymo turinio diegimą mokykloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui pagal atnaujintą ugdymo turinį. 

1.1. Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo 

(UTA) komandos sudarymas. 

2022 m. vasario mėn. Direktorius Sudaryta mokyklos ugdymo turinio 

atnaujinimo (UTA) komanda. 

1.2. Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo 

(UTA) veiksmų plano sudarymas. 

2022 m. birželio mėn. Mokyklos UTA 

komanda 

Sudarytas UTA veiksmų planas. 

1.3. UTA komandos pasitarimai. 2022-2024 m. 

1 k / 2 mėn arba esant 

poreikiui   

UTA komandos 

vadovas 

UTA komandos nariai pristato 

aktualijas ir naujienas. 

1.4. Konsultacijos su Jonavos rajono 

savivaldybės koordinacinės darbo grupės 

nariais. 

2022-2024 m. 

esant poreikiui 

UTA komanda Aktualios informacijos aptarimas, 

klausimų išsiaiškinimas.  

1.5. Apklausos dėl pasirengimo UTA 

įgyvendinimui organizavimas. 

2022 m. spalio mėn. UTA komanda Apklausos atlikimas, duomenų analizė. 



1.6. Mokyklos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir 

peržiūra. 

Iki 2023 m. vasario 

mėn. 

UTA komanda Atnaujintos mokyklos veiklos tvarkos, 

aprašai. 

1.7. Mokyklos ugdymo plano koregavimas 

atsižvelgiant į UTA. 

2022-2024 m. UTA komanda  Koreguojami 2022-2023 m. m. ir 

parengiami 2023-2024 m. m. ugdymo 

planai. 

1.8. Ugdymo(si) aplinkų pritaikymas 

pasirengiant  UTA įgyvendinimui. 

2022-2024 m. UTA komanda Atnaujinta ugdymo(si) aplinka 

(vadovėliai, IT įranga, mokymo 

priemonės, patalpos, lauko edukacinės 

erdvės). 

1.9. UTA diegimo proceso stebėsena. 2022-2024 m. nuolat UTA komanda Nuolat vykdoma stebėsena pagal 

parengtą Jonavos rajono savivaldybės 

koordinacinės darbo grupės stebėsenos 

atmintinę. 

2. UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams organizuojant ugdymo procesą pagal atnaujintą ugdymo 

turinį. 

2.1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio 

tyrimas rengiantis įgyvendinti atnaujintas 

bendrąsias programas. 

Iki 2022 m. gruodžio 

mėn. 

UTA komanda 90 proc. mokytojų pateikia mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikį. 

2.2. Pedagogų profesinio tobulėjimo 

įgyvendinant UTA programos parengimas. 

Iki 2022 m. sausio mėn. UTA komanda  Parengta pedagogų profesinio 

tobulėjimo įgyvendinant UTA 

programa. 

2.4. Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų organizavimas pagal UTA 

įgyvendinimo etapus. 

2023-2024 m. UTA komanda  Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvaus 

mokymuose. 

2.5. Metodinių dienų organizavimas UTA 

diegimo pasirengimui. 

2022-2024 m.  UTA komanda Organizuotos metodinės dienos, 

pasidalijimasis gerąja patirtimi, 

analizuojami ugdymo proceso 

organizavimas įgyvendinant UTA. 

2.6.  Individualus pedagogų konsultavimas.  2022-2024 m. UTA komanda Individualių konsultacijų teikimas  

pedagogams rengiantis diegti UTA. 



2.7. Grįžtamojo ryšio technikų taikymas 

analizuojant UTA diegimo situaciją 

mokykloje.  

2023-2024 m. UTA komanda Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas 

- administracijos, pedagogų ir 

mokyklos bendruomenės refleksija 

apie UTA diegimą mokykloje.  

3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie atnaujinto ugdymo turinio diegimą mokykloje. 

3.1. Pedagogų ir mokyklos bendruomenės 

supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti 

UTA ir ugdymo proceso pokyčius. 

2022-2024 m. UTA komanda UTA įgyvendinimo proceso 

pristatymas respublikoje, rajone ir 

mokykloje. 

3.2. Informacijos dėl UTA įgyvendinimo 

veiksmų viešinimas įstaigos interneto 

svetainėje ir socialinio tinklo profilyje. 

2022-2024 m. UTA komanda Viešai skelbiama informacija įstaigos 

interneto svetainėje 

www.bukoniumokykla.lt , socialinio 

tinklo facebook profilyje, spaudoje.  

3.3. Atviro ugdymo proceso veiklų, pamokų 

mokyklos ir rajono pedagogams 

organizavimas taikant atnaujintų ugdymo 

programų metodus ir kompetencijomis grįsto 

ugdymo būdus. 

2022-2024 m. Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

Atvirų veiklų, pamokų pagal 

atnaujintas bendrąsias programas 

orientuojantis į kompetencijomis 

grįstą ugdymą. 

 

_______________________________________ 

 

http://www.bukoniumokykla.lt/

