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Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos
veiksmų ir priemonių planas

2022-2024 metai

Tikslas – pasirengti diegti atnaujintas bendrąsias programas (toliau-UTA).
Uždaviniai:

1. Sutelkti mokytojų bendruomenę atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimui.
2. Kelti mokytojų kvalifikaciją bei teikti metodinę medžiagą susijusią su atnaujintų ugdymo programų diegimu.
3. Atlikti turimų išteklių analizę ir atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo stebėseną.

Veikla:
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdytojai
Resursai

Data Laukiami rezultatai

1.uždavinys: sutelkti ir kelti svarbą mokytojų bendruomenėje pasitinkant atnaujintas ugdymo programas.
1.1. UTA komandos sudarymas Mokyklos vadovas,

pavaduotoja, metodinės
grupės pirmininkė bei
pradinių klasių mokytojai

2022 m. III
ketvirtis

Suburta komanda koordinuos UTA įgyvendinimą,
priims duomenimis grįstus sprendimus, padedančius
sėkmingai įgyvendinti UTA.

1.2. Veiksmų plano parengimas, įgyvendinant UTA UTA darbo grupė 2022 m. III
ketvirtis

Sutelkta UTA darbo grupė pasirengia veiksmingą
planą UTA įgyvendinimui.

2. uždavinys: kelti mokytojų kvalifikaciją bei teikti metodinę medžiagą susijusią su atnaujintų ugdymo programų diegimu.
2.1. Atnaujintų bendrųjų programų analizė metodinės

grupės posėdžiuose
UTA darbo grupė.
Metodinė darbo grupė

2022 m. IV
ketvirtis

2023 m. I
ketvirtis

Metodinės grupės posėdžiuose priimti sprendimus ir
susitarimus dėl atnaujintų programų diegimo:
ugdymo turinio integralumu, pasiekimų požymių,
mokinio kompetencijomis grįsto ugdymo pamokoje
ir planavimo gairių.

2.2. Kvalifikacijos tobulinimas pasitelkiant švietimo
skyriaus specialistus, pedagoginės psichologinės
tarnybos, kvalifikacijos tobulinimo centrus.

UTA darbo grupė.
Metodinė darbo grupė

2023 m. II-III
ketvirtis

Mokyklos bendruomenė įgis kompetencijas kaip
dirbti su atnaujintomis programomis iš labiau
patyrusių specialistų.



2.3. Išbandyti ir praktinėje veikloje taikyti atnaujintose
programose išdėstytas gaires, kompetencijas, dalykų
integraciją, vertinimo kriterijus.

UTA darbo grupė.
Metodinė darbo grupė

2023 m. IV
ketvirtis

2024 m. I
ketvirtis

Mokyklos bendruomenė priims susitarimus dėl
atnaujintų programų ugdymo proceso planavimo,
vertinimo, pamokos organizavimo.

3. uždavinys: atlikti turimų išteklių analizę ir atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo stebėseną.
3.1. Atlikti išteklių analizę, reikalingą UTA

įgyvendinimui ir įsigyti papildomas priemones
pagal poreikį

UTA darbo grupė.
Metodinė darbo grupė
IKT darbo grupė

2024 m. I-II
ketvirtis

Mokykla užtikrins kiekvieno mokytojo, mokinio
mokymui ir mokymuisi reikalingomis priemonėmis,
sėkmingam UTA įgyvendinimui.

3.2. Vykdyti mokinių bei mokytojų stebėseną diegiant
atnaujintas ugdymo programas, įtraukiant mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupę bei Vaiko
gerovės komisiją.

Mokyklos direktorius
Pavaduotojas ugdymui
Vaiko gerovės komisija
Veiklos kokybės
įsivertinimo darbo grupė
UTA darbo grupė.
Metodinė darbo grupė

2024 m. III-IV
ketvirtis

Mokyklos bendruomenė kolegialiai
bendradarbiaudama, stebėdama ir analizuodama
tyrimų rezultatus, priims sprendimus, padedančius
gerinti ugdymo proceso kokybę bei siekiant aukštų
mokymosi rezultatų.

Pritarta UTA komandos susirinkime,
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UTA komandos pirmininkas Daina Gitana Paražinskienė


