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KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR 

PRIEMONIŲ PLANAS 2021–2024 METAMS 

 

Tikslas – sutelkti Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) 

įgyvendinimui Progimnazijoje. 

Uždaviniai: 

1. Pasirengti naujos ugdymo kokybės organizavimui, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimui mokant ir mokantis, neformaliosiose veiklose, bendraujant 

mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir socialiniams partneriams. 

2. Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą Progimnazijos pedagogams. 

3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Progimnazijoje. 

 

Veikla Priemonės Data Ištekliai Numatomi rezultatai Atsakingi  

1 uždavinys – pasirengti naujos ugdymo kokybės organizavimui, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimui mokant ir mokantis, neformaliosiose 

veiklose, bendraujant mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir socialiniams partneriams. 

1.1. Diskusija  

,,Kodėl reikia 

atnaujinti ugdymo 

turinį?“. 

Daugiau kaip 95 proc. pedagogų 

pritars ugdymo turinio reformos 

įgyvendinimui. Bus sudaryta 

UTA veiklos tyrimo komanda iš 

5 asmenų. 

2021-10 Žmogiškieji 

ištekliai, laiko 

sąnaudos 

 

 

 

Bus atskleistas pamokose 

plėtojamų kompetencijų ir dalyko 

turinio santykis. Bus sukurtas 

pamokos stebėjimo įrankis. 

Mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

metodinės grupės 



1.2. Mokytojų 

apklausa dėl 

pasirengimo UTA 

įgyvendinimui 

Progimnazijoje. 

Anketos parengimas 

Progimnazijos mokytojams, 

gautų duomenų analizė. 

2022-05 ir  

2022-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

resursai,  

laiko sąnaudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikta Progimnazijos mokytojų 

apklausa, esamos situacijos 

įvertinimas, gautų rezultatų aptari 

mas Progimnazijos mokytojų 

tarybos posėdyje. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

V. Kerinienė, 

Ž. Sabaliauskaitė 

1.3. Dalyvavimas 

Mokyklų pasirengimo 

diegti atnaujintas 

pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas 

veiklos tyrime. 

Veiklos tyrime dalyvaujančios  

5 asmenų komandos veiklų ir 

gerosios praktikos pavyzdžių 

pristatymas pedagogų 

bendruomenei Progimnazijos 

mokytojų tarybos posėdyje. 

2021-11 ir  

2022-11 

Užmegzti partnerystės ryšiai su ne 

mažiau kaip trimis veiklos tyrime 

dalyvaujančiomis Lietuvos 

mokyklomis. 

Ž. Sabaliauskaitė, 

D. Beivydienė, 

I. Jonauskienė, 

E. Liebutė, 

G. Žiliūtė 

1.4. Progimnazijos 

UTA įgyvendinimo 

veiksmų ir priemonių 

plano (toliau – planas) 

parengimas. 

UTA įgyvendinimo komandos 

atnaujinto ugdymo turinio 

Progimnazijoje diegimui 

sudarymas. 

Iki  

2022-06-20 

Progimnazijos direktoriaus 2022-

06-10 d.  įsakymu Nr. V1-64 

sudaryta UTA įgyvendinimo 

komanda atnaujinto ugdymo 

turinio Progimnazijoje diegimui. 

Parengtas Progimnazijos UTA 

planas, kuriam pritarta mokytojų ir 

Progimnazijos tarybų posėdžiuose. 

UTA diegimo 

plano parengimo 

darbo grupė 

1.5. Pedagogų 

susipažinimas su 

atnaujintų 

kompetencijų 

galimybėmis. 

100 proc. pedagogų susipažins su 

7 kompetencijų (komunikavimo, 

pažinimo, pilietiškumo, 

kultūrinės, kūrybiškumo, 

skaitmeninės, socialinės, 

emocinės ir sveikos gyvensenos) 

žemėlapiais. 

2022-08 Pedagogų plėtojamų kompetencijų 

lygio įsivertinimas pagal 

atnaujintą pamokos stebėjimo 

įrankį (protokolą). 

Ž. Sabaliauskaitė, 

D. Beivydienė, 

I. Jonauskienė, 

E. Liebutė, 

G. Žiliūtė 

1.6. Diskusija ,,Galimi 

socialiniai partneriai 

UTA tikslais“. 

Socialinių partnerių sąrašo 

sudarymas, aptarimas metodinėse 

grupėse. 

2022-03 Atrinkti ne mažiau kaip 5 

socialiniai partneriai. 

Vadovai,  

mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

metodinės grupės 

1.7. Partnerystės 

tinklaveikos kūrimas. 

 

Pasirašytos ne mažiau kaip 5 

sutartys. 

2022- 

04-06  

Įgyvendintas abipusiai naudingas 

bendradarbiavimas tenkinant 

Progimnazijos strateginius plėtros 

poreikius. Praturtintas ugdymas, 



Intelektualiniai 

resursai 

 

 

 

 

veikimas drauge kiekvieno 

Progimnazijos mokinio įtraukčiai. 

1.8. Visuotinis tėvų 

susirinkimas ,,UTA: 

svarbu žinoti“.  

Suorganizuotas visuotinis tėvų 

susirinkimas apie UTA 

įgyvendinimą Progimnazijoje. 

2022-10 Apie UTA bus informuoti 100 

proc. Progimnazijos mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų). Dalyvavimas 

ugdymo kokybės bendrakūroje, 

socialinė partnerystė. 

Vadovai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

1.9. Metodinė diena 

,,Patyriminis 

ugdymas“. 

Ne mažiau kaip 15 proc. 

pedagogų pasidalins patyriminio 

ugdymo praktika. 

2022-02 Kokybės 

krepšelio lėšos 

Kokybiškas ugdymas – 

mokymasis veikiant, analizuojant, 

tyrinėjant eksperimentuojant, 

mokymasis iš savo pasirinkimų. 

Pagalba mokytojams ugdant 

kompetencijas dalyku – kolegialus 

gerosios patirties perėmimas. 

Dalyko turiniu auginamos mokinio 

kompetencijos. Įtraukiojo ugdymo 

užtikrinimas, profesinio augimo 

galimybių įvairovė. 

Metodinė taryba, 

mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

metodinės grupės 

1.10. Metodinė diena 

,,Atnaujintas ugdymo 

turinys: tarp teorijos ir 

praktikos“. 

Daugiau kaip 15 proc. pedagogų 

pasidalins atnaujinto ugdymo 

praktika. 

2023-02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

resursai, 

laiko sąnaudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Ugdymo dienų 

pasirenkant kryptingą 

ugdymo turinį 

organizavimas. 

Ugdymo dienos organizavimo 

Progimnazijoje nuostatų 

parengimas. Mokinių 

įsivertinimo modelio sukūrimas. 

2022–2024 

m. 

 

Stiprinamas kryptingas kiekvieno 

mokinio vertybinis ugdymas, 

ugdomos kompetencijos. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

dalykų mokytojai 

1.12. Iniciatyvių tėvų 

į(si)traukimas į 

ugdymo procesą. 

Ne mažiau kaip vienas tėvas iš 

kiekvienos klasės įsitrauks į 1–8 

klasių mokinių profesinį ugdymą, 

teiks pasiūlymus ir idėjas 

Progimnazijos pažangai. 

2021-11 

 

Ne mažiau kaip vienas tėvas iš 

kiekvienos klasės dalyvaus 

susirinkimuose kiekvieną mėnesį 

ir iš jų ne mažiau kaip 20 proc. 

praves profesinio veiklinimo 

užsiėmimus 1–8 klasėse . 

Ž. Sabaliauskaitė, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

1.13. Ugdymo 

aplinkos pritaikymas 

pasirengiant 

kokybiškam UTA 

įgyvendinimui. 

Atnaujinta ugdymo aplinka 

(vadovėliai, mokymo priemonės, 

IT įranga, edukacinės erdvės ir 

kiti ištekliai). 

2021–2024 

m. 

Lankstus ugdymo turinio 

pritaikymas skirtingų poreikių ir 

galių vaikams ir mokiniams. 

Kokybiškas ugdymas.  

Progimnazijos išteklių valdymas. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

V. Kerinienė, 

L. Narvilienė 



1.14. Progimnazijos 

tvarkų aprašų 

atnaujinimas. 

Atnaujinti Progimnazijos tvarkų 

aprašai, planai, kiti dokumentai 

(vertinimo, vaiko gerovės 

komisijos reglamentas, metodinės 

veiklos ir kt.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021–2024 

m. 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Atnaujinti Progimnazijos tvarkų 

aprašai, vaikų ir mokinių 

kompetencijų ugdymas ir 

individualios pažangos vertinimas. 

 

V. Garjonienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

V. Kerinienė 

1.15. UTA 

įgyvendinimo 

Progimnazijoje 

stebėsena. 

Nuolat vykdoma stebėsena  

pagal parengtą Kretingos r.  

savivaldybės UTA įgyvendinimo 

koordinavimo komandos 

stebėsenos atmintinę. 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

resursai, 

laiko sąnaudos 

 

 

 

 

Strateginis planavimas ir pokyčių 

valdymas Progimnazijoje. Vadovų 

lyderystė. Sistemingai 

analizuojami pasirengimo dirbti 

pagal atnaujintas BP proceso 

stebėsenos duomenys, priimami 

reikalingi proceso koregavimo 

sprendimai. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

V. Kerinienė 

 

1.16. Tinklaveika su 

socialiniais partneriais. 

Socialiniai partneriai dalinsis 

informaciniais ir kt. ištekliais, 

siūlys unikalų edukacinį turinį ir 

veiklų, kuriomis praturtinamas 

ugdymas pagal atnaujintas BP, 

bei edukacinių programų ir 

veiklų, kuriomis įtvirtinamos,  

tobulinamos mokinių 

kompetencijos. 

Ugdymo kokybės bendrakūra – 

praturtintas ugdymo procesas, 

įgyvendinmia įvairūs prasmingi 

sumanymai formaliose ir 

neformaliose ugdymo veiklose. 

Pagalba mokytojams ugdant 

kompetencijas dalyku. Mokinių 
profesinis orientavimas. 

 

2 uždavinys – teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą Progimnazijos pedagogams 

2.1. Mokymai 

įtraukiojo ugdymo 

tema. 

100 proc. Progimnazijos 

pedagogų dalyvauja bent 

vienuose mokymuose apie 

įtraukųjį ugdymą. 

2022 m.  

 

 

Finansiniai, 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

Dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose ataskaitos, 

savianalizės anketos, kasmetinis 

pokalbis su vadovais. Stiprinamas 

pedagogų pasirengimas planuoti ir 

įgyvendinti kompetencijomis 

grįstą ugdymo procesą. Teikiama 

kolegiali metodinė pagalba 

pedagogams. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

V. Kerinienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

pedagogai  

Kretingos r. 

švietimo centras 

 

2.2. Mokymų 

organizavimas pagal 

atnaujintų BP 

įgyvendinimo etapus. 

Daugiau nei 95 proc. 

Progimnazijos pedagogų 

dalyvauja mokymuose. 

2022 m. 

II ketv. – 

2024 m. 



2.3. ,,Kolega - 

kolegai“ modelio 

taikymas. 

Ne mažiau kaip 60 % 

Progimnazijos mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų ves 

bent po vieną atvirą pamoką, ne 

mažiau kaip 95 % pedagogų 

stebės ir perims patirtį. 

 

 

 

2022–2024 

m. 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

laiko sąnaudos 

 

 

Atvirų veiklų stebėsena ir 

refleksija, kolegiali metodinė 

pagalba. Naujos kokybės ugdymo 

organizavimas. Sustiprintos 

mokytojų dalykinės ir didaktinės 

kompetencijos.  

Kuruojantys 

vadovai, 

pedagogai 

2.4. Mokykla ,,be 

sienų“. 

Ne mažiau kaip 10 proc. pamokų, 

atvirų (integruotų) veiklų, 

užsiėmimų vyksta už 

Progimnazijos ribų. 

Socialinė integracija, atskirties 

mažinimas. Įvairialypis ugdymas, 

mokymas ir mokymasis kitokioje 

aplinkoje ir kitokiu stiliumi. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

2.5. Pedagogų 

individualios 

konsultacijos 

Teikiamos nuolatinės 

individualios konsultacijos 

pedagogams rengiantis 

įgyvendinti UTA Progimnazijoje. 

Sustiprintos mokytojų dalykinės ir 

didaktinės kompetencijos. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

V. Kerinienė, 

Ž. Sabaliauskaitė 

3 uždavinys – viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Progimnazijoje 

3.1. Informacijos apie 

UTA įgyvendinimą 

viešinimas 

Progimnazijos 

internetinėje svetainėje 

www.kdp.lt. 

UTA informacijos pateikimas ne 

mažiau kaip 1 kartą per mėnesį. 

2022–2024 

m. 

 

 

 

 

 

Intelektualiniai 

resursai, 

laiko sąnaudos 

Viešai skelbiama informacija 

Progimnazijos internetinėje 

svetainėje www.kdp.lt. Savalaikio 

Progimnazijos bendruomenės 

informavimo apie UTA 

įgyvendinimą užtikrinimas. 

Mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

metodinės grupės, 

UTA komanda, 

E. Miežetienė  

3.2. Progimnazijos, 

dalyvaujančios NŠA 

tyrime, veiklų 

pristatymas Kretingos 

rajono švietimo 

bendruomenei. 

100 proc. Kretingos rajono 

mokyklų vadovai dalyvauja 

pasidalinimo patirtimi renginyje 

Progimnazijoje. 

2023 m.  

I–III ketv. 

Kolegialus pasidalijimas patirtimi. 

Informuota Kretingos r. švietimo  

bendruomenė, steigėjas apie 

pasirengimą UTA įgyvendinimui 

Progimnazijoje. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

Progimnazijos 

UTA komanda 

______________________ 

http://www.kdp.lt/
http://www.kdp.lt/

