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Kauno šv. Kazimiero progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos  

veiksmų ir priemonių planas 

 

2022-2024 metai 

 

Tikslas –  atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. 

Uždaviniai: 

1. Inicijuoti ir įveiklinti progimnazijos UTA komandą. 

2. Sudaryti sąlygas UTA diegimui. 

3. Užtikrinti kiekvieno mokinio optimalų mokymąsi ir pažangą (įtrauktis diegiant atnaujintas BP). 

 

Veikla: 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Resursai 

Data Laukiami rezultatai 

1.uždavinys 

1. Komandos narių vaidmenų, atsakomybės, veikimo sričių 

aptarimas, partnerių ir išteklių numatymas. 

UTA darbo grupė 

Žmogiškieji 

2022 m. rugsėjo 

30 d. 

Komandos nariai turi atnaujinamo UT įgyvendinimo 

mokykloje viziją, supranta savo misiją, rengiantis 

įgyvendinti atnaujintą UT. 

2. Bendro tikslo, UTA turinio, principų numatymas. 

Strateginių veikimo krypčių, susijusių su atnaujinamo UT 

įgyvendinimu, numatymas. 

UTA darbo grupė 

Žmogiškieji 

2022 m. rugsėjo 

30 d. 

Komandos nariai yra įsipareigoję veikti kartu, priimdami 

duomenimis grįstus sprendimus ir padėdami mokytojams 

įgyvendinti pokyčius 

Pamokose. 

3. Asmenų, atsakingų už komunikaciją, socialinės 

partnerystės koordinavimą paskyrimas. 

Direktorė, mokytojų 

metodinė taryba 

Žmogiškieji 

2022 m. rugsėjo 

30 d. 

Komanda, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais 

ir mokyklos bendruomene, randa geriausius sprendimus, 

kaip socialinį, ekonominį 

ir kultūrinį potencialą panaudoti įgyvendinant atnaujintą 

UT, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 

4. Pedagogų kompetencijų ir parengties dirbti 

su atnaujintomis BP analizė. 

Progimnazijos vadovai 

Žmogiškieji 

2022 m. lapkričio 

4 d. 

Kiekvienas pedagogas žino savo vaidmenį, jam keliamus 

uždavinius, deleguotas funkcijas įgyvendinant atnaujintas 

BP. 

5. Vadovo ir visos komandos narių lyderystės kompetencijų 

ugdymas. 

UTA darbo grupė, mokytojų 

metodinė taryba Žmogiškieji 

2024 m. rugpjūčio 

30 d. 

Parengtos pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP gairės, 

kurios koreguojamos, atsižvelgiant į savivaldybės UT 

įgyvendinimo ir koordinavimo komandos teikiamas 

rekomendacijas. 

Kuriama įtraukiojo ugdymo kultūra visais lygmenimis: 

mokant ir mokantis; 



neformaliosiose veiklose; 

bendraujant mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams. 

Bendradarbiavimas ir darbas komandoje. 

Bendrųjų ir specifinių vaiko raidos dėsningumų 

išmanymas. 

Įtraukiojo ugdymo strategijų išmanymas ir taikymas. 

Mokymosi strategijų įvairovės išmanymas. 

Skirtingų mokymo modelių ir galimų ugdymo 

technologijų įvaldymas ir taikymas. 

2. uždavinys 

1. Kvalifikacijos tobulinimas ir reikiamų specialistų 

užtikrinimas. 

Direktorė, mokytojai  2024 m. rugpjūčio 

30 d. 

Teikiama pagalba mokytojui išbandant / pradedant dirbti 

su atnaujintomis BP. 

Užtikrintas mokytojų kolegialus veikimas savivaldybės 

mokytojų, profesiniuose tinkluose ir / ar 

bendradarbiaujant su švietimo pagalbos įstaigomis 

gaunant ir teikiant grįžtamąjį ryšį apie darbą pagal 

atnaujintas BP. 

2. Atnaujinamų UT diegimo mokykloje standartų kūrimas. Mokytojų metodinės grupės 

Žmogiškieji 

2023 m. rugpjūčio 

30 d. 2024 m. 

rugpjūčio 30 d. 

Bendruomenė žino svarbiausius atnaujinamo UT 

principus. 

3. Ugdymo priemonių bei aplinkų, reikalingų mokinių 

kompetencijoms ugdyti,  atnaujinimas. 

Direktorė,  

Dir. pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

mokytojai 

2024 m. rugpjūčio 

30 d. 

Sukurta kiekvienam saugi, priimanti aplinka, suteikiant 

pagalbą, skatinant individualumą ir saviraišką. 

Užtikrinamas visų išteklių, informacijos ir aplinkų 

prieinamumas kiekvienam besimokančiajam. 

4. Komunikacijos plano informacijos sklaidai visai 

mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams 

parengimas. 

Progimnazijos vadovai, 

metodinė taryba 

2022 m. lapkričio 

30 d. 

Komanda, kurdama atnaujinamo UT diegimo mokykloje 

strategiją, teikia informaciją ir gauna grįžtamąjį ryšį iš 

mokyklos bendruomenės. 

5. UTA įgyvendinimo veiklos įsivertinimo kriterijų ir 

rodiklių nusistatymas.  

Progimnazijos veiklos 

įsivertinimo grupė 

Žmogiškieji 

2022 m. lapkričio 

30 d. 

Sklandus UTA procesų įgyvendinimas bei 

UTA diegimo kokybės užtikrinimas. 

6. Atnaujintų ugdymo programų diegimo procesų 

stebėsenos užtikrinimas. 

Progimnazijos vadovai 

(pagal kuruojamas sritis) 

Žmogiškieji 

2024 m. rugpjūčio 

30 d. 

Sklandus UTA procesų įgyvendinimas. 

UTA diegimo kokybės užtikrinimas. 

7. Mokytojų iniciatyvų, dalyvauti UTA procesuose miesto ir 

šalies mastu skatinimas. 

Progimnazijos vadovai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

2024 m. rugpjūčio 

30 d. 

Aktyvus progimnazijos mokytojų dalyvavimas UTA 

procesuose, mokymuose mieste ir šalyje, dalinimasis 

gerąja patirtimi. 

3. uždavinys 

1. Kiekvieno mokinio stiprybių ir potencialo 

identifikavimas.  

Mokinių jausenos mokykloje tyrimai, pradėjus dirbti 

pagal atnaujintas BP. 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

2023 m. rugpjūčio 

30 d. 2024 m. 

rugpjūčio 30 d. 

Stebima mokinių asmeninė pažanga, mokytojui skiriant 

dėmesio jų kompetencijų ugdymui dalyku. 

Galimybių suasmeninti, individualizuoti ir pritaikyti 



ugdymo turinį kiekvienam besimokančiajam 

užtikrinimas. 

2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos 

atnaujinimas. 

Progimnazijos vadovai, 

mokytojų metodinės grupės 

Žmogiškieji 

2023 m. rugpjūčio 

30 d. 

Stebima ir objektyviai fiksuojama mokinių mokymosi 

pasiekimai ir pažanga. 

Sudarytos sąlygos mokinių asmeninei ūgčiai formuoti (s). 

3. Kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius atliepiančios 

mokymosi aplinkos kūrimas bei sąlygų  aukštesniems 

rezultatams pasiekti sudarymas dalykų turiniu ugdant 

kompetencijas. 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

2023 m. gruodžio 

30 d. 

2024 m. gruodžio 

30 d. 

Užtikrinamos galimybės įgyti žinių, plėtoti gebėjimus, 

vertybines nuostatas, išmokti formuluoti aiškius tikslus, 

įžvelgti naujovių taikymo galimybes ir kompleksinius 

sudėtingų problemų sprendimus. 

4. Mokinių asmens savybių ir vertybių ugdymo stiprinimas. Mokytojai 

Žmogiškieji 

2024 m. gruodžio 

30 d. 

Kiekvieno vaiko asmenybės matymas ir pripažinimas, 

kiekvieno mokinio potencialo atskleidimas. Pagalba 

kiekvienam besimokančiajam tapti brandžia asmenybe, 

realizuoti savo galias ir kurti bendrą ateitį, grindžiamą 

asmens, visuomenės ir planetos gerove. 

 

Pritarta UTA komandos susirinkime,  

2022 m. rugpjūčio 31 d., protokolo Nr. UTA-2022/3 

 

 

UTA komandos pirmininkas            Palmira Talijūnienė 

 

 

 

 

 


