
PATVIRTINTA 

Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-122 

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJOJE 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 METAMS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

  1. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, 

nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda 

siekti numatytų kompetencijų. 

  2. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo sistemos 

principais. 

  3. Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai: 

  3.1. iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o 

savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) komandos turi pasirengti veiklos planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus 

ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“; 

  3.2. Iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis 

mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos. 

  4. Gimnazijos UTA įgyvendinimo Ramygalos gimnazijoje veiklos planą 2022–2023 metams rengia direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-122 „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo Panevėžio r. Ramygalos gimnazijoje įgyvendinimo“, sudaryta Ramygalos gimnazijos ugdymo turinio 

atnaujinimo komanda (toliau – UTA komanda). 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

  Tikslas: sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui. 
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  1. Uždavinys: Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant UTA ir vykdnat stebėsenos procesus. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

1.1. UTA komandos sudarymas Rugsėjis Direktorius Suformuota gimnazijos UTA komanda 

1.2. Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse 

Spalis–gruodis Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai susipažįsta su UTA aktualijomis, BP 

1.3. Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse 

Sausis–vasaris Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

UTA konsultantai 

80 proc. mokytojų bendradarbiaudami su kolegomis  

supras kompetencijų sandus, jų raišką ir sukurs 

kompetencijų žemėlapius 

1.4. Pamokos plano pagal UTA kūrimas Vasaris Metodinė taryba, 

mokytojai konsultantai 

Aptarti geros pamokos pagal UTA kriterijai 

patvirtinti Metodinėje taryboje ir pristatyti 

metodiniame susirinkime  

1.5. Pamokos plano pavyzdžio ir pamokų 

scenarijų kūrimas metodinėse grupėse 

Vasaris–kovas Metodinių grupių 

pirmininkai,  

mokytojai konsultantai 

Kiekvienoje metodinėje grupėje parengti  

2–3 pamokų pavyzdžiai ar scenarijai 

1.6. Sukauptos gerosios patirties pasirengiant 

UTA sklaida 

Balandis–gegužė Metodinė taryba Visos metodinės grupės praveda ne mažiau kaip 

vieną atvirą pamoką pagal UTA 

1.7. Ilgalaikių planų pagal UTA kūrimas 

ateinatiems mokslo metams 

Birželis Metodinė taryba, 

mokytojai 

Parengti ilgalaikiai planai 

1.8. Pakoreguoti Mokinių mokymosi pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarkos ir Mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo 

ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašus 

Birželis–spalis Metodinė taryba Atnaujinti aprašai 

1.9. Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos Birželis Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba 

Parengtos rekomendacijos pamokų planavimui 

1.10. Pasirengimo diegti UTA stebėsena Nuolat UTA komanda Ilgalaikių planų aptarimai. Pamokų stebėjimo 

protokolai 
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  2. Uždavinys: Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

2.1. Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, 

mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams UTA aktualijomis 

2022–2023 ŠMSM, 

Švietimo centrai 

Dalyvavimas mokymuose, konferencijose, 

diskusijose, pasitarimuose, konsultacijose. 

2.2. Kolegialaus mokymo(si) ir dalijimosi 

patirtimi organizavimas. Atviros pamokos 

pagal atnaujintas BP 

2023 m. 

spalis–lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba 

Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas 

„Kolega kolegai“, lyderystės stiprinimas. Stebėtų 

atvirų pamokų protokolai  

2.3. Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo 

ugdymo temomis 

2022–2023 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Metodinė taryba 

Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, mokytojų 

metodinių susirinkimų protokolai 

 

  3. Uždavinys: Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingas Rezultatas 

3.1. Mokyklos bendruomenės ir socialinių 

partnerių supažindinimas su 

pasirengimu įgyvendinti UTA 

2022 Metodinė taryba Mokyklos bendruomenė ir socialiniai partneriai 

informuoti apie UTA procesus susitikimuose, 

www.ramygalosgimnazija.lt  

3.2. Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo 

tema 

2022–2023 UTA komanda, 

Klasių vadovai 

Pristatymas tėvams visuotiniame, klasių tėvų 

susirinkimuose ir kt. 

3.3. Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo 

tema 

2022–2023 UTA komanda, 

Dalykų mokytojai 

Pokalbiai klasių valandėlių ir pamokų metu 

 

III. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

  UTA komanda inicijuoja stebėseną, vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatus 

pristato Mokytojų metodiniame susirinkime ar Mokytojų tarybos posėdyje ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

_____________________________ 

http://www.ramygalosgimnazija.lt/

