
 

PATVIRTINTA 

Tauragės Žalgirių gimnazijos direktoriaus 

2022 m. ......................... įsakymu Nr.V-...... 

 

TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJOS 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) VEIKSMŲ  PLANAS 

Tikslas: Pasiruošti UTA įgyvendinimui gimnazijoje. 

Uždaviniai: 

1.     Parengti veiksmų planą. 

2.     Atlikti situacijos įsivertinimą. 

3.     Sudaryti palankias sąlygas diegiant UTA. 

4.     Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną. 

 

Nr. Priemonė Veiklos   Laikas Resursai Atsakingi 

1.   Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui gimnazijoje 

   

 

1.1.  UTA komandos 

gimnazijoje sudarymas.  

2022 m. gegužė Žmogiškieji ištekliai L.Trijonienė 

  1.2. Gimnazijos atnaujinamo 

ugdymo turinio įgyvendinimo 

komandos veiklos kriterinis 

įsivertinimas. 

2022 m. 

birželis/rugpjūtis 

Žmogiškieji ištekliai UTA komanda 

      1.3. UTA veiksmų plano 

projekto parengimas ir 

patvirtinimas. 

2022 m. 

birželis/rugpjūtis 

Žmogiškieji ištekliai Gimnazijos UTA komandos 

vadovas 

    1.4. UTA veiksmų plano 

pristatymas gimnazijos 

bendruomenei. 

    2022 m.     

birželis/rugpjūtis 

  Žmogiškieji ištekliai Gimnazijos UTA komandos 

nariai 



 

  1.5. UTA veiklų viešinimas 

interneto svetainėje. 

  2022 m. birželis  

    

 Žmogiškieji ištekliai Gimnazijos UTA komandos 

nariai 

  1.6. Tyrimas: gimnazijos  

mokytojų pasirengimas bendrųjų 

programų atnaujinimui ir 

diegimui”. 

  2022 m.  

 rugsėjis/spalis 

 Žmogiškieji ištekliai Gimnazijos UTA komandos 

nariai 

  1.7. Mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose ruošiantis ugdymo 

turinio atnaujinimui. 

  2022-2024 m. 

 

 

  Tauragės PMMC 

kvalifikacijos 

tobulinimo pasiūla 

Metodinių grupių pirmininkai 

  1.8. Grįžtamasis ryšys įsivertinat 

kriterijus apie pasiruošimą diegti 

UTA. 

  2023 m.   

  birželis/rugpjūtis 

 Žmogiškieji ištekliai Gimnazijos UTA komandos 

nariai 

2. Inicijuojamos veiklos, skirtos  I ir III  klasių ugdymo programų  diegimui  (2023-2024 m.m.) 

  2.1 Visų I ir III klasių 

mokomųjų dalykų atnaujintų 

programų aptarimas metodinėse 

grupėse. 

 

  2022 m. rugsėjis Žmogiškieji ištekliai Metodinių grupių pirmininkai 

  2.2 Mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose susijusiuose su 

UTA. 

  2022m.-2024 m. Žmogiškieji ištekliai 

 

Vadovai, dalykų mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai 

  2.3 Mokytojų, pradėjusių 

įgyvendinti UTA, patirties 

sklaida rajone, remiantis 

kolegialiu bendradarbiavimu.    

2023 m. - 2024 m.  Žmogiškieji ištekliai  Dalykų mokytojai 



 

  2.4 Gimnazijos ugdymo 

priemonių ir aplinkų 

atnaujinimas UTA kontekste. 

2022 m. - 2024 m. Finansiniai ištekliai 

Žmogiškieji ištekliai  

Vadovai 

3. Inicijuojamos veiklos, skirtos II ir IV  klasių ugdymo programų  diegimui  (2024-2025 m.m.) 

    3.1 Visų II ir IV klasių 

mokomųjų dalykų atnaujintų 

programų aptarimas metodinėse 

grupėse 

2024 m.-2025 m. Žmogiškieji ištekliai Metodinių grupių pirmininkai 

  3.2 Mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose susijusiuose su 

UTA. 

  2024 m. -2025 m.  Žmogiškieji ištekliai 

 

Vadovai, dalykų mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai 

  3.3 Mokytojų, pradėjusių 

įgyvendinti UTA, patirties 

sklaida rajone, remiantis 

kolegialiu bendradarbiavimu.    

2024 m.-2025 m.  Žmogiškieji ištekliai  Dalykų mokytojai 

  3.4 Gimnazijos ugdymo 

priemonių ir aplinkų 

atnaujinimas UTA kontekste. 

2024 m. - 2025 m. Finansiniai ištekliai 

Žmogiškieji ištekliai  

Vadovai 

4.  Stebėsenos procesų užtikrinimas 

  4.1 UTA kokybės diegimo 

užtikrinimas remiantis parengtu 

įgyvendinimo planu.  

2022 m. rugsėjis-   

2025 m. rugsėjis  

Žmogiškieji ištekliai Gimnazijos UTA komandos 

vadovas 

  4.2. Refleksijos Metodinėse 

grupėse ir Metodinėje taryboje.  

2022m.-2025 m. 

 

Žmogiškieji ištekliai Gimnazijos UTA komandos 

nariai 

  


