
PATVIRTINTA 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d.  

įsakymu Nr. V-87 

  

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE  

 VEIKLOS PLANAS 2022–2024 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. Mokyklos UTA įgyvendinimo Kuano Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos veiklos planą 2022-2024 metams rengia direktoriaus 2022-09-23 d. 

įsakymu Nr. V-87 “Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupės“ sudaryta įgyvendinimo darbo grupė (toliau - Mokyklos UTA 

komanda). 

5.  
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II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pedagogų bendruomenę pasirengti UTA įgyvendinimui. 

 

1. Uždavinys: Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui. 

1.1. Veiklos:  

1.1.1. UTA įgyvendinimo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimmazijoje veiklų koordinavimas; 

1.1.2. mokyklos UTA komandos įveiklinimas. 

2. Uždavinys: Organizuoti Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pedagogų bendruomenei kolegialią metodinę pagalbą bei paramą. 

2.1. Veiklos:  

2.1.1.  mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas; 

2.1.2.  sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija;  

2.1.3.  veiklų ir aktualios informacijos viešinimas. 

 

III. UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ, RODIKLIŲ IR REZULTATŲ SUVESTINĖ 

 

1. Uždavinys: Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui 

1.1. Veikla: UTA įgyvendinimo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje veiklų koordinavimas 

 

Poveiklės pavadinimas Rodiklis 

 

Siektina 

reikšmė ir 

rezultatas 

Įvykdymo data  Atsakingi 

vykdytojai 

Pastabos 

 

1.1.1. Mokyklos UTA veiklos plano 

veiklų išdėstymas laiko juostoje  

Parengta ir 

paviešinta 

mokyklos UTA 

veiklos plano 

vizualizacija 

1 laiko juosta 

  

Iki 2022-09-30 Mokyklos UTA 

komanda 
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1.1.2. Mokyklos UTA komandos 

susitikimai, skirti aktualios 

informacijos UTA ir BP aptarimui 

Mokyklos UTA 

komandos 

susitikimų skaičius 

Nemažiau kaip 

1 susitikimas 

per ketvirtį 

2022-2024 Mokyklos UTA 

komanda 

UTA komanda aptaria 

aktualijas, numato 

tolesnius veiksmus 

1.1.3. Situacijos analizė: duomenų dėl 

priemonių/pagalbos poreikio 

mokyklai, ruošiantis įgyvendinti 

UTA, rinkimas ir apibendrinimas 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

apklausoje, 

procentinė išraiška 

100 % 

mokytojų 

Iki 2022-12-31 

2023 m. 

lapkritis 

(pakartotinė 

apklausa) 

Mokyklos UTA 

komanda 

 

Atlikta situacijos 

analizė 

1.2. Veikla: Mokyklos UTA komandų įveiklinimas 

Poveiklės pavadinimas Rodiklis 

 

Siektina 

reikšmė ir 

rezultatas 

Įvykdymo data 

arba terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Pastabos 

1.2.1. Mokyklos komandos dėl UTA 

įgyvendinimo sudarymas 

Suformuota 

mokyklos UTA 

komanda  

1 mokyklos 

UTA komanda 

Iki 2022-09-30 Mokyklos 

direktorė, 

L.Viršilienė 

Sudaryta mokyklos 

UTA komanda 

1.2.2. Mokyklos UTA veiklų plano 2022–

2024 metams parengimas 

 

Parengtas 

mokyklos UTA 

veiklos planas 

1 mokyklos 

UTA veiklos 

planai 

Iki 2022-09-30 Mokyklos UTA 

komanda, 

komandos 

koordinatorius ir 

pirmininkas 

Suplanuotos veiklos ir 

priemonės sėkmingam 

atnaujintų BP diegimui 

 

2. Uždavinys: Organizuoti Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos bendruomenei kolegialią metodinę pagalbą bei paramą  

2.1. Veikla: Mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas 

Poveiklės pavadinimas Rodiklis 

 

Siektina 

reikšmė ir 

rezultatas 

Įvykdymo data 

arba terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Pastabos 

 

2.1.1. Atsižvelgiant į atliktą situacijos 

analizę, mokytojai dalyvaus 

ilgalaikėje kvalifikacijos 

tobulinimo programoje, 

atliepiančios BP įgyvendinimą 

Mokymuose 

dalyvavusių 

pedagogų 

procentinė išraiška 

nuo visų mokyklos 

pedagogų 

2022 m. ≥ 20 

% 

2023 m. ≥ 80 

% 

2022-2023 Mokyklos 

vadovas 
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2.2. Veikla: Sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija 

2.2.1. Kolegialaus mokymo(si), remiantis 

profesinės dalykinės sėkmės 

pavyzdžiais ir patirtimi, 

organizavimas, BP įgyvendinimo 

sklaida mokyklos metodinėse 

grupėse  

Renginių skaičius 2022 m. ≥ 1 

2023 m. ≥ 3 

2024 m. ≥ 1 

2022-2024 Mokyklos 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokykloje veikia 5 

metodinės grupės 

2.2.2. Sukurtas profesinės patirties bankas 

- 

Mokyklos debesų UTA aplankas 

Paviešintų 

profesinių patirčių 

skaičius 

2023 m. ≥ 80 

proc. pedagogų  

paviešins po 1 

profesinę 

patirtį  

2023 m. ≥ 80 

proc. pedagogų  

paviešins po 1 

profesinę 

patirtį  

 

2022-2023 Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Sėkmingų mokytojų  

praktikų dirbant pagal 

atnaujintas BP 

viešinimas 

(Paviešintos profesinės 

patirties nuorodos) 

2.3. Veikla: Veiklų ir aktualios informacijos viešinimas 

2.3.1. Sukurti erdvę, skirtą mokyklos 

UTA komandos komunikacijai ir 

informacijos sklaidai 

Sukurta erdvė 

 

1 erdvė Iki 2022-12-31 Mokyklos UTA 

komanda 

Savalaikis mokyklos 

pedagogų 

bendruomenės 

informavimas- 

prielaida sėkmingam 

pokyčių valdymui.  

2.3.2. Mokyklos internetinėje svetainėje 

viešinti UTA naujienas 

Sukurta erdvė 

mokyklos 

svetainėje  

1 erdvė Iki 2022-12-31 Mokyklos UTA 

komanda 

Mokyklos 

bendruomenės 

informavimas apie 

UTA įgyvendinimą 
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IV. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

UTA komanda stebi bei vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Kauno 

Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos mokytojų taryboje ne mažiau kaip vieną kartą per metus. 

________________________________ 

  

 


