
 

KELMĖS „AUKURO” PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

ATNAUJINTŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ DIEGIMO VEIKSMŲ PLANAS 

2022/2023 METAMS  

 

Tikslas: pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. 

Uždaviniai:  

1. Sudaryti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti UTA komandą mokykloje.  

2. Parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

3. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.  

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Atsakingi 

asmenys 
Laukiamas rezultatas Data Pastabos 

1.  

Dalyvauti  projekto „Parama 

mokyklų vadovams, ugdymo 

turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“ veiklose ir  

mokymuose. 

Asta Zavadskienė 

Pasidalinta žiniomis 

Mokytojų taryboje 

 
2020-2022 m. 

https://www.mokykla2030.l

t/atrinkti-projekto-parama-

mokyklu-vadovams-

ugdymo-turinio-reformos-

lietuvoje-lyderiams-

dalyviai/ 

2.  

Atnaujinti mokyklos  UTA 

komandą.  

Asta Zavadskienė 

Įveiklinta UTA komanda, 

aptarti narių vaidmenys, 

atsakomybės ir sritys. 

Paskirti asmenys, 

atsakingi už 

komunikacijos, socialinės 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Komanda atnaujinta ir 

patvirtinta direktoriaus 

įsakymu 

https://www.mokykla2030.lt/atrinkti-projekto-parama-mokyklu-vadovams-ugdymo-turinio-reformos-lietuvoje-lyderiams-dalyviai/
https://www.mokykla2030.lt/atrinkti-projekto-parama-mokyklu-vadovams-ugdymo-turinio-reformos-lietuvoje-lyderiams-dalyviai/
https://www.mokykla2030.lt/atrinkti-projekto-parama-mokyklu-vadovams-ugdymo-turinio-reformos-lietuvoje-lyderiams-dalyviai/
https://www.mokykla2030.lt/atrinkti-projekto-parama-mokyklu-vadovams-ugdymo-turinio-reformos-lietuvoje-lyderiams-dalyviai/
https://www.mokykla2030.lt/atrinkti-projekto-parama-mokyklu-vadovams-ugdymo-turinio-reformos-lietuvoje-lyderiams-dalyviai/
https://www.mokykla2030.lt/atrinkti-projekto-parama-mokyklu-vadovams-ugdymo-turinio-reformos-lietuvoje-lyderiams-dalyviai/


partnerystės 

koordinavimą.  

3.  

Organizuoti visiems 

pedagogams bendrą seminarą 

UTA srityje ir tobulinti jų 

kompetencijas. 

Asta Zavadskienė, 

Vidimantas 

Parnarauskas 

Kvalifikacinis seminaras 

mokyklos mokytojams 2022 m. 

lapkričio mėn. 
 

4.  

Metodinę dieną su „Pilotine“ 

mokykla partnere. Pasidalinta 

gerąja patirtimi. 

Asta Zavadskienė, 

V. Parnarauskas  

Suorganizuota metodinė 

išvyka į Baisogalos 

gimnazija  

2022 m.  

lapkričio mėn. 
 

5.  

Nuolat viešinti aktualiausią 

informaciją mokyklos 

internetiniame puslapyje  

skiltyje „MES su UTA“. 

Ieva Siliūnė 

Sigita Rukaitė-

Kalytienė 

Irina Kasparienė  

Talpinama  ir viešinama 

visa aktuali informacija 

mokiniams, tėvams, 

mokytojams, susijusi su 

UTA reforma mokykloje.  

2022 / 2023 m.  

6.  

Dalykų mokytojai susipažįsta 

su atnaujintų dalykų 

programomis, įvertina jų 

pokyčius ir pasirengimą jas 

įgyvendinti. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

Dalykų mokytojai 

susipažins su 

atnaujintomis dalykų 

programomis, įvertins jų 

pokyčius 

2022/2023 m. 

m.  
 

7.  

Dalyvauti  Kelmės rajono 

savivaldybės  UTA 

koordinuojamosios  

komandos veiklose. 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Pasidalinta žiniomis 

metodinėje taryboje 
2022 / 2023 m. 

Asta Zavadskienė  

Ieva Siliūnė  

Kelmės raj. Savivaldybės 

UTA komandos narės 

8.  

Mokinių informavimas apie 

UTA. Kompetencijų 

pažinimas.  

UTA komandos 

nariai. Klasės 

auklėtojai.  

Paruošta medžiaga 

mokinių supažindinimui 

su kompetencijų aprašais.  

2023 m. sausio 

mėn.  

Tikslinės septynios klasės 

valandėles. 

9.  

Atlikti mokytojų apklausą dėl  

pasirengimo įgyvendinti UTA 

mokykloje.  

Sigita Rukaitė-

Kalytienė 

Vidimantas 

Parnarauskas 

Įvertintas mokytojų 

pasirengimo lygmuo.  

 

 

2023 m.  

kovo mėn. 
 

10.  Tėvų švietimas UTA tema. 

UTA komandos 

nariai. Klasės 

auklėtojai. 

Paruošta medžiaga tėvams 

susipažinimui su UTA.  

2023 m. 

balandžio/ 

gegužės mėn.  

Tėvų susirinkimų metu.  

P. S. Nagrinėjimui naudotis puslapyje www.mokykla2030.lt patalpinta informacija, metodine, padalomąja, vaizdine medžiaga. 

http://www.mokykla2030.lt/

