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JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA)  VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M. 

 

Tikslas: Pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimui mokykloje. 

Uždaviniai:  

1. Parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

2. Atlikti mokyklos situacijos įsivertinimą. 

3. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.  

4. Informuoti mokyklos bendruomenę apie UTA procesus.  

5. Stebėti UTA įgyvendinimo procesus. 

 

 Priemonės Data Ištekliai Atsakingi Metodinė pagalba, informacija 

1. UTA plano parengimas 2022-03-31 

 

Žmogiškieji UTA komanda https://www.mokykla2030.lt/wp-

content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-

ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-

ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf 

Laiko juostos rengimo įrankis: 

https://www.canva.com/templates/search/infografikos/  

2. Mokyklos situacijos: 

pirminis vertinimas 

analizė 

pakartotinis vertinimas 

ir analizė 

 

2022-05-15  

2022-06-20 

2023-06 

Žmogiškieji  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui S. Pilsudskienė, 

UTA komanda, veiklos 

kokybės įsivertinimo grupė 

Utenos komandos pavyzdys: 

Skaidrės.zip 
Jonavos rajono savivaldybės UTA grupės veiklos planas 

3. Pedagogų ir vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimas: 

1. Vadovų, UTA 

komandos  

2. Priešmokyklinio 

ugdymo programa 

3. Pradinio ugdymo 

programa 

2022-2023 m.  

pagal NŠA 

tvarkaraštį ir 

mokyklos planus 

Klasės 

krepšelio 

lėšos 

 

 

Direktorė  

G. Levickienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui S.Pilsudskienė  

 

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ mokymai mokytojams BUT. 

Mokymų programos: 

https://sites.google.com/itc.smm.lt/but/mokymo-

programos?authuser=0 

NŠA mokymų kalendorius: https://www.nsa.smm.lt/ 

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.canva.com/templates/search/infografikos/
https://drive.google.com/file/d/1Nf2VmtN-XZYLvUUaGo4WipKBe-n348l3/view?usp=sharing
https://sites.google.com/itc.smm.lt/but/mokymo-programos?authuser=0
https://sites.google.com/itc.smm.lt/but/mokymo-programos?authuser=0
https://www.nsa.smm.lt/


4. Ugdymo priemonių ir 

aplinkų atnaujinimas, 

įrengimas 

2022-2023 m. 

pagal mokinių ir 

mokytojų 

poreikius 

Žmogiškieji,  

klasės, 

kokybės 

krepšelio ir 

aplinkos 

lėšos 

Direktorė  

G. Levickienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui S.Pilsudskienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė E. Tabūnienė 

bibliotekininkė  

N. Kurilkina 

https://drive.google.com/drive/folders/13XP20UJ7KsZmnO0W 

22blUtNaL4NUYuLK?usp=sharing 

https://sodas.ugdome.lt/paieska#?type=METHODICAL 

https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/Specialieji% 

BP projektai: 

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/ 

 

5. Specialistų 

pritraukimas (pagal 

mokyklos poreikį ir 

didžiausią leistiną etatų 

skaičių) 

2022-2023 m. Klasės 

krepšelio, 

savivaldybės 

lėšos 

Direktorė  

G. Levickienė 

 

 

 

6. Mokyklos 

bendruomenės 

informavimas, 

UTA sklaida 

2022-2023 m. Žmogiškieji  Direktorė  

G. Levickienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui S. 

Pilsudskienė,  

UTA komanda 

https://www.mokykla2030.lt/wp-

content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf  

 

 

7. UTA įgyvendinimo 

procesų stebėsena 

 

2022-2023 m. 

(pagal planus) 

Žmogiškieji UTA komanda, mokyklos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Pasirengimo diegti atnaujintas BP įsivertinimo kriterijai: 

https://www.mokykla2030.lt/wp-

content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-

ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-

ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf  
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https://drive.google.com/drive/folders/13XP20UJ7KsZmnO0W
https://sodas.ugdome.lt/paieska#?type=METHODICAL
https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/Specialieji%25
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf

