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PATVIRTINTA 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio  
pagrindinės mokyklos direktoriaus  
2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-24 

 
KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ATNAUJINTO 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO VEIKSMŲ PLANAS 
 
Tikslas:  
Sėkmingai pasirengti darbui su atnaujintu ugdymo turiniu. 
Uždaviniai:  
1. Sudaryti ir įveiklinti Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandą (toliau – 
AUTĮK komanda).  
2. Parengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo veiksmų planą 
pasiruošimui ir įgyvendinimui.  
3. Atlikti situacijos įsivertinimą. 
4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.  
5. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Kodėl ši priemonė yra 
reikalinga 

Kokių resursų 
tam reikės 

Kas bus 
atsakingi už 

įgyvendinimą 

Įvykdymo 
data 
(iki) 

1.  AUTĮK 
komandos 
sudarymas  

UTA koordinavimo 
užtikrinimui, sklandžiam 
UTA įgyvendinimui, 
bendruomenės telkimui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

L. Klečkauskienė 2022-02-15 

2.  Pirminė 
situacijos analizė 
(vertinimas) 

Įsivertinimui kur esame 
šiuo metu, kokia mokyklos 
situacija, kokios pagalbos 
reikia. 
Nusimatymui, kokių 
priemonių, žmogiškųjų ir 
materialinių išteklių 
trūksta. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

J. Sinickienė 2022-03-31 

3.  UTA 
įgyvendinimo ir 
koordinavimo 
veiksmų planą 
planas / laiko 
juosta 

Žinojimui, kokiu tempu 
dirbti, kokias priemones 
numatyti, pasiskirstymui 
užduotimis, laiku spėti 
įvykdyti užduotis. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

AUTĮK 
komandos nariai 

2022-03-31 

4.  UTA veiklų 
viešinimas 
mokyklos 
tinklalapyje 

Informavimui, dalijimuisi 
patirtimi 

Žmogiškieji 
ištekliai 

R. Kriščiūnas 2022-04-11 

5.  Konsultacijos 
AUTĮK 
komandos 
nariams. 

Pasirengimui UTA 
diegimui, 
bendradarbiavimui 

Kėdainių rajono 
savivaldybės 
Ugdymo turinio 
atnaujinimo 
(UTA) komanda, 

L. Klečkauskienė 2022-04-14 
Vėliau – 
pagal poreikį 
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Kėdainių švietimo 
pagalbos tarnybos 
specialistai 

6.  Kvalifikacijos 
tobulinimas 

Įgūdžių ir praktikos 
įgijimui, dalijimuisi 
patirtimi, tinkamam UTA 
perteikimui, naujų metodų 
taikymui 

Mokymo lėšos, 
ekspertai, 
mokytojų – 
ambasadorių 
įtraukimas 

UTA komanda 
Švietimo centrai 
NŠA 
ŠMSM 

Nuolat 

7.  AUTĮK 
komandos 
pasitarimai 

Pasirengimui UTA 
diegimui ugdymo įstaigose 

Žmogiškieji 
ištekliai 

L. Klečkauskienė Kiekvieno 
mėnesio 
paskutinio 
ketvirtadienio 
popietė 

8.  Ugdymo 
priemonių ir 
aplinkų 
atnaujinimo 
plano 
parengimas 

Pamokos kokybės, 
mokinių ir mokytojų 
motyvacijos, mokyklos 
patrauklumo didinimui, 
įtraukiojo ugdymo 
užtikrinimui, tęstinumui 

Mokymo lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

L. Klečkauskienė 
Savivaldybė 
NŠA 
ŠMSM 
LRV 

2022-09-01 

9.  Pakartotinė 
situacijos analizė 
(vertinimas) 

Įsivertinimui, kokia 
mokyklos situacija, 
Nusimatymui, kokios 
metodinės pagalbos, kokių 
priemonių, žmogiškųjų ir 
materialinių išteklių 
trūksta 

Žmogiškieji 
ištekliai 

J. Sinickienė 2022-09-30 
 
2022-12-10 
 
2023-06-20 

10.  Mokyklos tvarkų 
aprašų 
atnaujinimas 

Tvarkos mokykloje 
reglamentavimui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

A. Kuliešienė 2023-09-01 

11.  Komunikacija ir 
socialinė 
partnerystė 

Savalaikiam mokyklos 
bendruomenės 
informavimui 
(informacijos sklaida 
prisideda prie pokyčių 
valdymo, motyvacijos 
skatinimo, požiūrių 
suvienodinimo, mąstymas 
ta pačia linkme)  

Žmogiškieji 
ištekliai 

G. Ratkevičienė, 
kt. mokyklos 
specialistai  

Nuolat 

12.  Stebėsenos 
procesų 
užtikrinimas 

Sklandžiam UTA procesų 
įgyvendinimui, diegimo 
kokybės užtikrinimui  

Ekspertai 
Vieningi kriterijai 
Laikas 

Ž. Svetikienė 
Savivaldybės 
atsakingi 
asmenys 
NŠA 

Nuolat 

 
 


