
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KRETINGOS RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2021–2024 METAMS 

Tikslas – sutelkti švietimo bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) 

įgyvendinimui Kretingos rajono savivaldybėje. 

1 UŽDAVINYS. Pasirengti naujos ugdymo kokybės organizavimui. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

1.1. Kretingos rajono komandos dėl 

UTA koordinavimo 

savivaldybėje sudarymas 

2021 m.  Švietimo skyrius Sudaryta UTA 

koordinavimo komanda 

1.2. UTA koordinavimo komandos 

narių dėl dalyvavimo 

mokymuose atranka 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

Švietimo skyrius Atrinkti UTA 

koordinavimo komandos 

nariai dalyvauja 

mokymuose 

1.3. UTA koordinavimo komandos 

pasitarimų organizavimas  

2021–2024 m. 

(per mėn. 1 k. 

arba esant 

poreikiui) 

Švietimo centras, 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

UTA koordinavimo 

komanda supažindinta su 

aktualijomis ir 

naujienomis 

1.4. Mokytojų atranka, dalyvauti 

Nacionalinės švietimo agentūros 

(toliau – NŠA) 

organizuojamuose UTA 

mokymuose 

2021 m. Švietimo centras, 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

Atrinkti mokytojai pagal 

NŠA pateiktas kvotas 

dalyvauja mokymuose 

1.5. Konsultacijos „UTA galimybės“ 

su bendrojo ugdymo mokyklų 

(toliau – Mokyklų) komandomis  

2022 m. 

gegužė – 

birželis mėn. 

Švietimo centras,  

UTA 

koordinavimo 

komanda  

Aptartos UTA 

įgyvendinimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

galimybės 

1.6. Mokyklų apklausa dėl 

pasirengimo UTA 

įgyvendinimui 

2022 m. 

gegužės mėn. 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

Atlikta apklausa ir 

duomenų analizė 

1.7. UTA diegimo proceso 

stebėsenos parengimas 

2022 m. II–III 

ketv. 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

Parengta UTA 

įgyvendinimo stebėsenos 

atmintinė 

1.8. Apklausos ir kitos informacijos 

pristatymas Mokyklų vadovams 

Iki 2022 m. 

birželio mėn. 

UTA 

koordinavimo 

komanda 

Paruošta situacijos analizė 

1.9. Mokyklų UTA įgyvendinimo 

veiksmų ir priemonių plano 

parengimas 2022–2024 m.  

2022 m. 

birželio mėn.  

Švietimo įstaigų 

vadovai 

Visų rajono švietimo 

įstaigų parengti UTA 

įgyvendinimo veiksmų ir 

priemonių planai 

2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

2.1. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio tyrimas, 

rengiantis įgyvendinti BP 

2022 m. II ketv.  Švietimo 

centras 

90 proc. Mokyklų 

pateikia mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikį 

2.2. Mokymų organizavimas pagal 

atnaujintų BP įgyvendinimo 

etapus  

2022 m. II ketv.–

2024 m. 

Švietimo 

centras 

Ne mažiau 95 proc. 

mokytojų dalyvauja 

mokymuose 



2.3. Kolegialūs dalykų rajono 

metodinių būrelių (toliau – MB) 

susitikimai 

2022–2023 m. Švietimo 

centras 

Sklaida kolegialiuose 

mokymosi 

susitikimuose, ne 

mažiau 14 MB 

susitikimų 

2.4. Metodinis renginys „UTA sėkmės 

istorijos“ 

2022–2024 m. Švietimo 

centras 

Ne mažiau 15 metodinių 

renginių 

2.5. Teikti kolegialią metodinę pagalbą 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams 

Iki 2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Švietimo 

centras 

100 proc. mokytojų 

dalyvauja mokymuose 

3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą rajone. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

3.1. Kretingos rajono (toliau –Rajonas) 

vietos savivaldos politikų ir 

savivaldybės administracijos 

supažindinimas su pasirengimu 

įgyvendinti BP  

2022–2024 m.  UTA 

koordinavimo 

komanda 

UTA įgyvendinimo 

proceso pristatymas 

3.2. Informacijos dėl UTA 

įgyvendinimo veiksmų viešinimas 

Mokyklų internetinėse svetainėse 

2022–2024 m.  Mokyklos Viešai skelbiama 

informacija 100 proc. 

Mokyklų internetinėse 

svetainėse 

3.4. S. Daukanto progimnazijos, 

dalyvaujančios NŠA tyrime, 

veiklų pristatymas Kretingos 

rajono švietimo bendruomenei 

2023 m. I–III ketv. S. Daukanto 

progimnazijos 

UTA komanda  

100 proc. Mokyklų 

vadovai dalyvauja 

pasidalinimo patirtimi 

renginyje 

3.5.  Vadovų, dalyvaujančių ŠMSM ir 

NŠA įgyvendinamo ir Europos 

komisijos ir Britų Tarybos 

vykdomo projekto „Parama 

mokyklų vadovams, ugdymo 

turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“ mokymuose, patirčių 

pristatymas 

2023 m. vasario –

balandžio mėn.  

Vadovai 

(dalyvaujantys 

mokymuose) 

100 proc. vadovai 

(dalyvaujantys 

mokymuose) pristato 

patirtis 

 


