
 

PATVIRTINTA 

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės  

mokyklos direktoriaus  

2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V1-102 

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO TURINIO 

ATNAUJINIMO DIEGIMO PLANAS 

Tikslas – pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.  

2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

3. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.  

5. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną. 

 

Eil. nr. Priemonė 

 

Procesai Vykdytojas (-ai) Įgyvendinimo data 

1. 
UTA komandos 

sudarymas  

UTA komandos veikla 

ir bendradarbiavimas su 

savivaldybės UTA 

komanda. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Iki 2022 m. kovo 

15 d. 

2.  
UTA veiksmų 

plano parengimas 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui (UTA 

darbo grupės 

pirmininkė) 

 

3. 
Situacijos 

analizė 

(vertinimas) 

 

Įsivertinsime, kur esame 

šiuo metu, kokia 

mokyklų situacija, 

kokios pagalbos reikia, 

koks poreikis ir kt. 

Nusimatysime, kokių 

priemonių, žmogiškųjų 

ir materialinių išteklių 

trūksta. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. balandžio–

gegužės mėn. 

2023 sausio–

vasario mėn. 

4. 
Organizuotos 

diskusijos 

mokykloje, 

metodinėse 

grupėse, dėl UTA 

Probleminių sričių 

išsiaiškinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui (UTA 

darbo grupės 

pirmininkas) 

Iki 2022 m. 

gegužės 1 d. 



5. 
Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų 

įgyvendinimas 

Organizuojami 

kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022–2024 m. 

6. 
Ugdymo 

priemonių ir 

aplinkų 

atnaujinimas 

Ugdymo priemonių ir 

aplinkų atnaujinimas 

pagerins pamokų 

kokybę bei mokyklos 

patrauklumą, užtikrins 

įtraukųjį ugdymą 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

2022–2024 m. 

7. 
Specialistų 

užtikrinimas 

(pritraukimas) 

Švietimo pagalbos 

specialistų 

pritraukimas į 

mokyklą užtikrins 

įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimą bei 

pagerins vaikų, 

turinčių individualių 

poreikių, ugdymo(si) 

kokybę. 

Direktorius 2022–2024 m. 

8. 
Savalaikis 

mokyklos 

bendruomenės 

informavimas 

Mokyklos tinklalapyje 

teikiama aktuali 

informacija apie UTA 

diegimo situaciją 

mokykloje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022–2024 

9.   
Stebėsenos 

rodiklių dėl 

UTA sukūrimas 

ir stebėsenos 

vykdymas 

Patvirtinami stebėsenos 

rodikliai, vykdoma 

stebėsena sutartu  

periodiškumu. 

UTA komanda 2023-09-30 / 2024-

09-30 

10. 
Dalyvavimas 

rajoninėje 

mugėje ,,Kaip 

sekasi pasiruošti 

/diegti UTA 

diegimui?“ 

Sudaroma galimybė 

mokytojams pasidalinti 

patirtimi, sėkmėmis ir 

problemomis ruošiantis 

UTA diegimui 

UTA komanda 2023 03–04 

 

______________________________ 


