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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, 

t v i r t i n u Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Pakruojo rajono savivaldybėje veiksmų
planą 2022–2023 metams (pridedama).

Šis įsakymas gali  būti  skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

 
Administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
2022 m.                        d. įsakymu Nr. A-

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 
VEIKSMŲ PLANAS 2022–2023 METAMS 

Tikslas: Pasirengti sklandžiam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) diegimui Pakruojo rajono savivaldybėje 2022-2023 m.
1 uždavinys. Sudaryti sąlygas mokyklų bendruomenėms pasirengti atnaujinto ugdymo turinio diegimui.

Priemonės  pavadinimas Vykdytojas Vertinimo kriterijus Laukiamas rezultatas Laikas
Atliktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pasirengimo UTA situacijos 
įvertinimas / įsivertinimas.
Naujų metodinių priemonių  ikimokykliniam ir 
priešmokykliniam ugdymui analizė.
Aktualiausių temų aptarimas

Ugdymo įstaigų vadovai, 
pavaduotojai ugdymui, 
mokytojai

UTA komanda 

Priemonių pagal esamą 
situaciją numatymas

Atnaujintos 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
programos 10 įstaigų

2022 m. 
balandis- 
rugsėjis

UTA įgyvendinimo koordinatorių paskyrimas 
ugdymo įstaigose

Ugdymo įstaigos

UTA komanda

14  ugdymo įstaigų 
mokyklos vadovo 
įsakymu patvirtintas 
UTA koordinatorius

Paskirta 14 koordinatorių iki 2022 m. 
rugpjūčio

Pagalbos teikimas ugdymo įstaigų  UTA 
koordinatoriams

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras 

UTA komanda

Suteiktos konsultacijos 
apie UTA plano 
sudarymą ir 
įgyvendinimą 
mokyklose

Ne mažiau viena 
konsultacija per ketvirtį

nuo 2022 m. 
rugsėjo

Pasirengimo UTA įgyvendinimui ugdymo 
įstaigose planų rengimas

Mokyklų UTA 
koordinatoriai

Ugdymo įstaigų 
patvirtinti pasirengimo 
UTA įgyvendinimui  
veiksmų planai

14 planų 2022 m. rugsėjis



2 uždavinys. Plėtoti mokytojų kompetencijas ir teikti metodinę pagalbą pasirengiant UTA diegimui

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vertinimo kriterijus Laukiamas rezultatas Laikas
Dalyvavimas nacionalinėje ilgalaikėje 
kvalifikacijos tobulinimo programoje 
„Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip 
dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės 
medžiagos priemonių rinkiniais?“ 

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras 

Rajono ikimokyklinio 
ugdymo metodinis būrelis

Ikimokyklinės įstaigos

Mokytojai, dalyvavę 
mokymuose

Atrinktų modulių 
mokymasis, 
nuotoliniai susitikimai,
įgyvendintų modulių 
refleksijos

Atrinkti ir įgyvendinti 1-
2 moduliai.
Mokymuose dalyvaus ne 
mažiau kaip 85 % 
ikimokyklinio ugdymo 
pedagogų, 3 pedagogai 
dalinsis patirtimi 
savivaldybės ugdymo 
įstaigose.
2 metodinės dienos 
įgyvendintų modulių 
refleksijai

2023 m. II 
ketvirtis

Dalyvavimas nacionalinėje ilgalaikėje 
kvalifikacijos tobulinimo programoje 
„Inovacijomis grįstas priešmokyklinis 
ugdymas“  

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras

 UTA  koordinatoriai 
įstaigose

Mokytojai, dalyvavę 
mokymuose 

Atrinktų modulių 
mokymasis, 
nuotoliniai  susitikimai,
įgyvendintų modulių 
refleksijos

Atrinkti ir įgyvendinti 1-
2 moduliai. 
Įgyvendintų modulių 
refleksija: rezultatų 
pristatymas, aptarimas

 2023 m. II 
ketvirtis

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų 
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 
tobulinimas“ mokymų rezultatų  sklaidos 
organizavimas 

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras

UTA komanda

Mokytojai (dalykininkai), 
dalyvavę mokymuose 

Įvykusių renginių  
skaičius

13 renginių – metodinių  
pasitarimų 

2022m. rugsėjo 
mėn.

Dalyvavimas projekto „Skaitmeninio ugdymo 
turinio kūrimas ir diegimas” veiklos 
„Metodinės pagalbos mokykloms, 
įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį, 
teikimas” mokymuose. 

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras

Ugdymo įstaigų vadovai, 
pavaduotojai ugdymui

Atrinkti mokytojai 100 % atrinktų mokytojų 
dalyvavimas mokymuose

2022 m. rugsėjo 
mėn.



Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų, 
skirtų metodinės pagalbos dalykų mokytojams, 
besirengiantiems UTA įgyvendinimui, 
parengimas ir įgyvendinimas.

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras

UTA komanda

Mokytojai (dalykininkai), 
dalyvaujantys 2022 rugsėjo 
– 2023 m. balandžio mėn. 
mokymuose

Parengtos kvalifikacijos
tobulinimo programos

90 % rajono pedagogų 
dalyvaus mokymuose

Atlikta kompetencijų 
analizė praktinė veikla, 
refleksijos

 2023 m. 

Priešmokyklinio ugdymo kolegialaus 
mokymo(si), remiantis profesinės dalykinės 
sėkmės pavyzdžiais ir patirtimi, organizavimas

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras

UTA komanda

Mokymuose 
dalyvavusių mokytojų 
skaičius.
Parengti ir pristatyti 
metodiniai darbai

Mokymuose dalyvaus ne 
mažiau kaip 25 % 
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų

nuo 2023 m. 
balandžio mėn.

3 uždavinys. Viešinti savivaldybės mokyklų pasirengimo UTA diegimo etapo gerąsias patirtis

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vertinimo kriterijus Laukiamas rezultatas Laikas
Sukurtas interneto puslapis „Atnaujinto 
ugdymo turinio diegimas Pakruojo rajone“.

Pakruojo suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centras

UTA komanda

Sistemingas 
informacijos 
atnaujinimas

Ne rečiau kaip vieną 
kartą per mėnesį 
atnaujinama informacija

2022-2023 m.

Informacijos viešinimas Pakruojo rajono 
mokyklų interneto puslapiuose.

Pakruojo rajono 
mokyklos

Sistemingas 
informacijos viešinimas

Ne rečiau kaip vieną 
kartą per du mėnesius, su
viešinimo  ženklais 

2022-2023 m.

Informacijos skelbimas Pakruojo rajono 
savivaldybės interneto svetainėje 

Pakruojo rajono 
savivaldybės 
administracijos Švietimo 
skyrius

Sistemingas 
informacijos viešinimas

Ne rečiau kaip vieną 
kartą per tris mėnesius

2022-2023 m.

_____________________________________
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