
 
 

KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL UTA KOMANDOS STRATEGINIAM PLANAVIMUI IR ĮGYVENDINIMUI 

SUDARYMO 

 
2022 m. sausio 31 d. Nr. V-20 

Šėta 

 

Vadovaudamasis Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatais, Nacionalinės švietimo agentūros 

dokumentu „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“, Kėdainių 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. AD-1-137 ,,Dėl 

ugdymo turinio atnaujinimo koordinatoriaus skyrimo ir atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo 

koordinavimo komandos sudarymo Kėdainių rajono savivaldybėje“: 

1. S u d a r a u  UTA komandą strateginiam planavimui ir įgyvendinimui Gimnazijoje: 

1.1. Mindaugas Danilevičius, direktorius – komandos koordinatorius; 

1.2. Neringa Širkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komandos pirmininkė; 

1.3. Vaidutė Kleivienė, metodikos tarybos pirmininkė – narė; 

1.4. Zinaida Kleivienė, pradinio ugdymo metodikos grupės pirmininkė – narė; 

1.5. Sandra Palekienė, kalbų metodikos grupės pirmininkė – narė; 

1.6. Vijolė Glebauskienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodikos grupės pirmininkė – narė; 

1.7. Dalia Railienė, socialinių mokslų, sporto ir menų metodikos grupės pirmininkė – narė; 

1.8. Jurgita Tekunova, klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė – narė; 

1.9. Ilona Jakienė, pagalbos mokiniui metodikos grupės pirmininkė – narė. 

2. T v i r t i n u  komandos narių atsakomybes: 

Komanda Pareigos  Atsakingas  

Mindaugas 

Danilevičius  

Direktorius  Komandos koordinatorius, atsakingas už dalyvavimą 

atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimą 

savivaldybės koordinavimo komandos veikloje; 

komandos telkimą ir įgalinimą; sistemingą  
komandos reflektavimą, kokia atnaujintų BP diegimo 

situacija mokykloje, taikant kolegialaus grįžtamojo 

ryšio technikas; nuolatinį gimnazijos bendruomenę 
informavimą apie atnaujintų BP diegimo žingsnius. 

Neringa Širkienė Pavaduotoja ugdymui Komandos pirmininkė, atsakinga už UTA komandos 

telkimą ir įgalinimą, veiksmų plano parengimą 

ruošiantis tobulinti dalykines ir profesines 
kompetencijas. Remiantis darbo pagal atnaujintas BP 

stebėsenos duomenimis, padėti mokytojams rasti  

problemų sprendimus, motyvuojant ir skatinant 
mokytojus, kurie sėkmingai taiko atnaujintas BP; 

pasiruošimo proceso stebėsenos vykdymą. 

Vaidutė Kleivienė Metodikos tarybos 

pirmininkė 

Narė, atsakinga už situacijos įvertinimą pagal 

parengtus kriterijus  atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimui; veiksmų plano parengimą ir 

įgyvendinimą, mokymų, seminarų, edukacinių dienų 

organizavimą BP diegimo ir turinio atnaujinimo 

temomis. 

Zinaida Kleivienė pradinio ugdymo Narė, atsakinga už pradinio ugdymo mokytojų  



metodikos grupės 

pirmininkė 

telkimą tobulinant dalykines ir profesines 

kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimui, sistemingą jų informavimą apie UTA 

vyksmą, veiksmų plano parengimą ir įgyvendinimą. 

Vijolė Glebauskienė gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodikos 
grupės pirmininkė 

Narė, atsakinga už atsakinga už gamtos ir tiksliųjų 

mokslų mokytojų  telkimą tobulinant dalykines ir 
profesines kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimui, sistemingą jų informavimą apie UTA 

vyksmą, veiksmų plano parengimą ir įgyvendinimą. 

Sandra Palekienė kalbų metodikos grupės 

pirmininkė 

Narė, atsakinga už atsakinga už kalbų mokytojų  

telkimą tobulinant dalykines ir profesines 

kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimui, sistemingą jų informavimą apie UTA 
vyksmą, veiksmų plano parengimą ir įgyvendinimą. 

Dalia Railienė socialinių mokslų, 

sporto ir menų 
metodikos grupės 

pirmininkė 

Narė, atsakinga už atsakinga už socialinių mokslų, 

sporto ir menų mokytojų  telkimą tobulinant 
dalykines ir profesines kompetencijas atnaujinto 

ugdymo turinio įgyvendinimui, sistemingą jų 

informavimą apie UTA vyksmą, veiksmų plano 

parengimą ir įgyvendinimą. 

Jurgita Tekunova klasių vadovų 

metodikos grupės 

pirmininkė 

Narė, atsakinga už atsakinga už klasių vadovų  

telkimą tobulinant dalykines ir profesines 

kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio 
įgyvendinimui, sistemingą jų informavimą apie UTA 

vyksmą, veiksmų plano parengimą ir įgyvendinimą. 

Ilona Jakienė pagalbos mokiniui 

metodikos grupės 
pirmininkė 

Narė, atsakinga už pagalbos mokiniui specialistų  

telkimą tobulinant dalykines ir profesines 
kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimui, sistemingą jų informavimą apie UTA 

vyksmą, veiksmų plano parengimą ir įgyvendinimą. 

 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. V-80 

,,Dėl ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudarymo“. 

4. Į p a r e i g o j u  darbo grupės pirmininkę Neringą Širkienę organizuoti komandos 

susitikimą 2022 m. vasario 22 d. 12.00 val. Mokytojų kambaryje (111 kab.). 

5. P a v e d u  raštvedei (administratorei) Daivai Grigaravičienei pateikti įsakymo kopiją el. 

paštu direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Širkienei ir darbo grupės nariams. 

 

 

 

 

Direktorius  Mindaugas Danilevičius 


