
 

 

 

 

 

GIMNAZIJOS UTA PLANAS 

 

Tikslas: pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. 

Uždaviniai:  

1. Parengti veiksmų laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

2. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

3. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.  

Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

Priemonė  Resursai  Atsakingas  Metodinė pagalba ir naudinga 

informacija priemonės įgyvendinimui 

Veiksmų planas Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Metodikos 

tarybos 

pirmininkė, 
pavaduotoja 

ugdymui 

 Laiko juostos rengimo įrankis 

 

  

Situacijos analizė 

(vertinimas) 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

UTA komanda,   

Pavaduotoja 
ugdymui 

 Utenos komandos pavyzdys 

 Pasirengimo diegti atnaujintas 

bendrąsias programas įsivertinimo 

kriterijai 

  

Kvalifikacijos 
tobulinimas 

Finansiniai 
Ekspertai 

Mokytojų – 

ambasadorių 

įtraukimas 
Laikas 

UTA komanda 
 

 Bendrojo ugdymo programų projektai  

 Rekomendacijos dėl mokymo 

priemonių pasirinkimo ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius 

 Mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų praktinių patirčių taikant 

universalaus dizaino priemones 

ugdymui(si) analizė 

  traukiojo ugdymo įgyvendinimo 

kryptingumas mokyklose, vykdančiose 

bendrojo ugdymo programas. Teminio 

išorinio vertinimo ataskaita 

 Medžiaga UTA tema 

MOKYKLA2030 

Ugdymo priemonių 

ir aplinkų 

atnaujinimas 

Finansiniai 

Žmogiškieji 

Metodikos 

grupių 

pirmininkai 

 traukties įgyvendinimui:  

 Planuojami pokyčiai pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimo 

modelyje 

 Renginių įrašai  

 Metodinių priemonių duomenų bazė 

PATVIRTINTA 
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 Metodinės rekomendacijos rengiant ir 

įgyvendinant bendrojo ugdymo 

mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių 

planus 

  traukiojo ugdymo įgyvendinimas 

bendrojo ugdymo mokyklose. Vilniaus 

PPT rekomendacijos 

 Rekomendacijos mokykloms dėl 

specialiųjų mokymo priemonių 

pasirinkimo 

Specialistų 

užtikrinimas 
(pritraukimas) 

Finansiniai 

Bendruomenės 
(socialinių 

partnerių) 

įtraukimas 

Laikas 

Direktorius    Pedagogų poreikio prognozavimas 

(Tyrimas) 

Gerieji pavyzdžiai:  

 Jaunųjų specialistų pritraukimo į 

Panevėžio miesto ugdymo įstaigas ir 

pedagogų perkvalifikavimo programa 

 Ukmergės rajono mokytojų profesijos 

prestižo didinimo ir jaunų pedagogų 

pritraukimo programa 

 Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir 

pritraukimo į Kauno rajono mokyklas 

2021–2025 metais tvarkos aprašas 

Komunikacijos ir 
socialinės 

partnerystės planas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA 
komandos 

atsakingi 

asmenys, kt. 

mokyklos 
specialistai 

 

 Socialinė partnerystė rengiantis UTA  

 Komunikacijos planų pavyzdžiai 

 Komunikacijos ir viešinimo ABC 

švietime 

Stebėsenos procesų 
užtikrinimas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Administracija   Užsienio šalių mokyklų veiklos 

stebėsenos pavyzdžiai  

 Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo klausimynų taikymo 

rekomendacijos 

 Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 

ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika 
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