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MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) DIEGIMO PLANAS 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: Pasiruošti UTA įgyvendinimui progimnazijoje. 

Uždaviniai: 

1. Sisteminti UTA pasiruošimo ir įgyvendinimo veiklas progimnazijos bendruomenėje. 

2. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

3. Sudaryti sąlygas UTA diegimui. 

4. Vykdyti pasiruošimo stebėseną. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas Atsakingas Laukiami rezultatai 

1 uždavinys: sisteminti UTA pasiruošimo ir įgyvendinimo veiklas progimnazijos 

bendruomenėje. 

1. UTA komandos 

sudarymas 

Iki 2022-

04-01 

J. Kukukas Sutelkiama bendruomenė 

sklandžiam UTA 

įgyvendinimui. 

2. Plano projekto 

parengimas ir derinimas 

Iki 2022-

05-01 

R.Baronienė Akcentuojamos komandos 

narių darbo sritys, 

suplanuojamas laikas. 

3.  UTA komandos narių 

individualios 

konsultacijos, savišvieta 

Per visą 

pasiruošimo 

laiką 

UTA komandos 

nariai 

Sutelkiama progimnazijos 

mokytojų – konsultantų 

komanda. 

2 uždavinys: atlikti situacijos įsivertinimą. 

1.  Situacijos analizė 

Metodinėse grupėse ir 

Metodinėje taryboje 

4-6 mėn. 

9-4 mėn.  

N. Beržinskienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Ugdymo turinio 

atnaujinimas – viena iš 

svarbiausių diskusijų temų. 

2.  Kvalifikacijos 

tobulinimas. Mokytojų – 

ambasadorių 

pasitelkimas, 

bendradarbiavimas su 

kitomis Marijampolės 

mokyklomis 

5-6 mėn. 

10-11 mėn. 

R. Baronienė 

A. Paplauskienė 

Kvalifikacijos kryptys dera 

su Marijampolės „Šaltinio“ 

progimnazijos veiklos 

tobulinimo planu. 

Reikiami mokymai 

papildo žinias, leidžia 

tinkamai perteikti turinį. 

3. Pamokos kokybės 

didinimas. Stebėjimo 

protokolo analizė ir 

taikymas praktikoje. 

Atviros pamokos 

aptarimas 

5 mėn. 

9-12 mėn. 

N. Beržinskienė Siekiama pamokos kokybės. 



4. Specialistų užtikrinimas: 

perkvalifikavimo 

studijos, papildomų 

kvalifikacijų (verslumo) 

įgijimas 

2022 m. 4 -

12 mėn. 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

6 mokytojai įgyja papildomų 

kvalifikacijų. 

3 uždavinys: sudaryti sąlygas UTA diegimui. 

7. 

 

 

 

UTA skyrelio 

progimnazijos svetainėje 

parengimas.  

 

5 mėn. 

 

 

 

N. Beržinskienė 

A.Talalajevas 

 

 

Informacijos sklaida 

prisideda prie pokyčių 

valdymo, motyvacijos 

skatinimo. 

Apie ugdymo turinio 

atnaujinimą žino didžioji 

progimnazijos 

bendruomenės narių dalis. 

8. Informacijos apie 

ugdymą, bendras veiklas 

su socialiniais partneriais 

sklaida progimnazijos 

svetainėje ir 

FACEBOOK puslapyje 

Per visą 

pasiruošimo 

laiką 

Progimnazijos 

mokytojai 

9. Progimnazijos tvarkų 

aprašų atnaujinimas 

(Vertinimo ir pažangos, 

aprūpinimo priemonėmis 

ir vadovėliais ir kt.) 

2023 m. 1-8 

mėn. 

R. Baronienė Dokumentai atliepia 

laikmečio aktualijas, 

bendruomenės narių 

poreikius. 

  

10. Pagilinto anglų kalbos 

mokymo programos 

parengimas ir 

patvirtinimas 

Iki 2022 m. 

6 mėn. 

I.Lastauskienė 

S. Skvarnavičienė 

S. Povilaitytė 

4 uždavinys: Vykdyti pasiruošimo stebėseną. 

1.  Stebėsenos procesų 

užtikrinimas. Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

technikos taikymas 

2022 m. 10-

5 mėn. 

Progimnazijos 

mokytojai 

Mokytojas veda atviras 

pamokas ir gauna ne mažiau 

2-jų kolegų įvertinimą, taip 

pat stebi ir aptaria ne mažiau 

kaip 2 kolegų pamokas. 

2. Atliktų darbų 

įsivertinimas 

2022-2023 

m. m.  

V. Lenkauskienė Įsivertinimo grupė įvardina 

tobulintinas kryptis. 

 

 

 

         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                          Rima Baronienė 


