
 

 

 

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO KRETINGOS RAJONO  

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2024 METŲ 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – sutelkti Kretingos rajono švietimo bendruomenę pasirengti ugdymo turinio atnaujinimo  

(toliau – UTA) įgyvendinimui. 

1 UŽDAVINYS. Pasirengti UTA įgyvendinimui. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

1.1. UTA koordinavimo 

savivaldybėje komandos 

sudarymas 

2021 m.  Švietimo skyrius Sudaryta UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje komanda 

1.2. UTA koordinavimo 

savivaldybėje komandos narių 

dalyvavimo mokymuose 

atranka 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

Švietimo skyrius Atrinkti UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje komandos 

nariai dalyvauja 

mokymuose 

1.3. UTA koordinavimo 

savivaldybėje komandos 

pasitarimų organizavimas  

2021–2024 m. 

(kartą per 

mėnesį arba 

esant 

poreikiui) 

Švietimo centras, 

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

UTA koordinavimo 

savivaldybėje komanda 

supažindinta su 

aktualijomis ir 

naujienomis 

1.4. Mokytojų atranka dalyvauti 

Nacionalinės švietimo 

agentūros (toliau – NŠA) 

organizuojamuose UTA 

mokymuose 

2021 m. Švietimo centras, 

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

Atrinkti mokytojai pagal 

NŠA pateiktas kvotas 

dalyvauja mokymuose 

1.5. Priešmokyklinio ugdymo 

komandų dalyvių atranka 

dalyvauti NŠA 

organizuojamuose UTA 

mokymuose 

2022 m. 

balandžio 

mėn.  

Švietimo centras,  

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

Atrinkti priešmokyklinio 

ugdymo komandų 

dalyviai pagal NŠA 

pateiktas kvotas 

dalyvauja mokymuose 

1.6. Bendrojo ugdymo mokyklų 

(toliau – Mokyklų) 

informavimas ir konsultavimas 

komandoms  

2022 m. 

gegužės– 

birželio mėn. 

Švietimo centras,  

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda  

Suteikta informacija apie 

UTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.7. Mokyklų apklausa 

„Pasirengimas UTA 

įgyvendinimui“ 

2022 m. 

gegužės mėn. 

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

Atlikta apklausa ir 

duomenų analizė 

1.8. 2022–2024 m. Mokyklų UTA 

įgyvendinimo priemonių plano 

parengimas  

2022 m. 

birželio mėn.  

Mokyklų vadovai Parengti Mokyklų UTA 

įgyvendinimo priemonių 

planai 

1.9. UTA įgyvendinimo stebėsenos 

atmintinės parengimas 

2022 m. 

rugsėjo–spalio 

mėn. 

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

Parengta UTA 

įgyvendinimo stebėsenos 

atmintinė 

PATVIRTINTA 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo 

2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1-27 



1.10. Apklausos „Pasirengimas UTA 

įgyvendinimui“ rezultatų 

pristatymas Mokyklų vadovams 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

Pristatyti apklausos 

rezultatai 

 

2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

2.1. Mokymų organizavimas 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams 

2022 m.  Švietimo centras 100 proc. 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

dalyvauja mokymuose 

2.2. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio tyrimas 

rengiantis įgyvendinti atnaujintas 

bendrąsias programas (toliau – 

BP) 

2022 m. 

balandžio–

birželio mėn.  

Švietimo centras 90 proc. Mokyklų 

pateiktas mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis 

2.3. Mokymų organizavimas pagal 

atnaujintų BP įgyvendinimo 

etapus  

2022–2024 m. Švietimo centras Ne mažiau 95 proc. 

mokytojų dalyvauja 

mokymuose 

2.4. Kolegialūs rajono dalykų 

mokytojų metodinių būrelių 

renginiai 

2022–2023 m. Švietimo centras Suorganizuota ne 

mažiau kaip 14 

metodinių būrelių 

renginių 

2.5. Metodiniai renginiai „UTA 

įgyvendinimo sėkmės istorijos“ 

2023–2024 m. Švietimo centras Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 5 

metodiniai renginiai 

3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą rajone. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Įgyvendinimo 

terminas 
Atsakingas Rezultatas (siektinas) 

3.1. Rajono vietos savivaldos politikų 

ir savivaldybės administracijos 

supažindinimas su pasirengimu 

įgyvendinti UTA  

2022 lapkričio 

mėn.  

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

Pristatytas UTA 

įgyvendinimo procesas 

3.2. Informacijos dėl UTA 

įgyvendinimo veiksmų viešinimas 

Mokyklų internetinėse svetainėse 

2022–2024 m.  Mokyklos Viešai skelbiama 

informacija Mokyklų 

internetinėse 

svetainėse 

3.3. Vadovų metodinė diena. 

Simono Daukanto progimnazijos, 

dalyvavusios NŠA tyrime, 

patirties pristatymas 

2022 m. spalio– 

lapkričio mėn. 

Simono 

Daukanto 

progimnazijos 

UTA komanda  

Organizuotas renginys 

Mokyklų vadovams 

3.4. Renginys „Kaip pasirengta UTA 

įgyvendinimui“  

2023 m. balandžio 

mėn.  

UTA 

koordinavimo 

savivaldybėje 

komanda 

Organizuotas renginys 

Mokyklų UTA 

komandoms 

 


