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PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus  

2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. O1-635 

 

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) ĮGYVENDINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR 

PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2023 METAMS 

 
 
 

Tikslas: 

Pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui savivaldybėje. 

Uždaviniai: 

1. Parengti ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planą. 

2. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

3. Sudaryti palankias sąlygas ugdymo turinio atnaujinimui. 

4. Vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo pasiruošimo proceso stebėseną. 

 

Ugdymo 

turinio 

atnaujinimo  

Jurbarko r. savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Jurbarko švietimo centras Mokykla Jurbarko r. UTA komanda 

Gegužė  UTA veiklų, informacijos 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje 

 Situacijos analizės atlikto 

tyrimo aptarimas. 

Rajono UTA komandos 

2022–2023 metų veiklos 

plano parengimas. 

UTA komandos pasitarimai. 

Dalyvavimas UTA komandos 

mokymuose. 

Birželis Situacijos analizės atlikto tyrimo 

pristatymas ugdymo įstaigų vadovams.  

UTA veiklų, informacijos viešinimas 

UTA veiklų, informacijos 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje. 

 UTA komandos pasitarimas. 



  

savivaldybės internetinėje svetainėje. Mokymų organizavimas 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams. 

Rugpjūtis Jurbarko r. UTA plano pristatymas 

ugdymo įstaigų vadovams. 

UTA veiklų, informacijos 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje. 

Mokymų organizavimas 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams. 

 UTA komandos pasitarimas. 

Rugsėjis  Mokymų organizavimas 

mokyklų vadovams dėl 

lyderystės, vadybinių ir 

UTA. 

Metodinės veiklos, 

orientuotos į pasirengimą 

įgyvendinti atnaujintą 

ugdymo turinį, 

organizavimas. 

Sudarytos UTA komandos 

mokyklose. 

UTA įgyvendinimo 

stebėsenos atmintinės 

parengimas. 

UTA komandos pasitarimas. 

UTA plano mokykloms 

formos parengimas. 

Spalis Informacijos pateikimas rajono tarybos 

nariams ir savivaldybės administracijai 

apie UTA procesus ir įgyvendinimą.  

 

Dėl UTA lėšų numatymo savivaldybės 

biudžete 2023 metams. 

Metodinės veiklos, 

orientuotos į pasirengimą, 

įgyvendinti atnaujintą 

ugdymo turinį, 

organizavimas. 

UTA veiklų, informacijos 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje. 

Sudaryti UTA planai 

mokyklose. 

Informacijos viešinimo 

skiltis mokyklų svetainėse. 

UTA komandos pasitarimas. 

Lapkritis Naujamiesčio progimnazijos UTA 

patirties pristatymas mokyklų vadovų 

susirinkime. 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio tyrimas 

rengiantis UTA 

įgyvendinimui. 

 UTA komandos pasitarimas 

UTA komandos ir mokyklų 

komandų susitikimas „UTA 

proceso konsultavimasis“. 

Gruodis JŠC kvalifikacijos tobulinimo poreikio 

tyrimo pristatymas rajono mokyklų 

vadovų susirinkime. 

UTA veiklų, informacijos 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje. 

Suplanuoti mokytojų 

darbo apmokėjimo ir 

skatinimo tvarkas 

mokytojams, vykdantiems 

UTA komandos išvyka į kitą 

savivaldybę UTA 

įgyvendinimo klausimais. 



  

atnaujintų BP diegimo 

sklaidą. 

Mokyklų svetainėse 

atnaujinta informacija apie 

UTA. 

2023 

metai 

Jurbarko r. savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Jurbarko švietimo centras Mokykla Jurbarko r. UTA komanda 

Sausis  Mokymų pagal  atliktą 

poreikio tyrimą 

organizavimas. 

 UTA komandos pasitarimas. 

 

Vasaris Straipsnis vietinėje spaudoje apie UTA 

įgyvendinimą rajone. 

Mokymų pagal  atliktą 

poreikio tyrimą 

organizavimas. 

UTA veiklų, informacijos 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje. 

 UTA komandos pasitarimas. 

Kovas   Mokymų pagal  atliktą 

poreikio tyrimą 

organizavimas.  

Metodinės veiklos, 

orientuotos į pasirengimą, 

įgyvendinti atnaujintą 

ugdymo turinį, 

organizavimas 

Informacija mokyklų 

svetainėse apie nuveiktus 

darbus. 

Renginys-susitikimas su 

mokyklų komandomis 

„Sėkmės ir nesėkmės“. 

UTA komandos išvyka į kitą 

rajoną. 

Balandis  Mokymų pagal  atliktą 

poreikio tyrimą 

organizavimas.  

Metodinės veiklos, 

orientuotos į pasirengimą, 

įgyvendinti atnaujintą 

ugdymo turinį, 

organizavimas. 

UTA veiklų, informacijos 

 UTA komandos pasitarimas. 



  

 

_____________________________ 

 

 

 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje. 

Gegužė  Metodinės veiklos, 

orientuotos į pasirengimą, 

įgyvendinti atnaujintą 

ugdymo turinį, 

organizavimas 

Informacija mokyklų 

svetainėse apie UTA 

veiklas. 

UTA komandos pasitarimas. 

Birželis  Metodinės veiklos, 

orientuotos į pasirengimą, 

įgyvendinti atnaujintą 

ugdymo turinį, 

organizavimas 

 UTA komandos pasitarimas, 

Renginys mokyklų UTA 

komandoms „Kaip pasirengta 

UTA įgyvendinimui“. 

Liepa     

Rugpjūtis Mokyklų vadovų pasitarime pristatoma 

situacija rajone. 

UTA veiklų, informacijos 

viešinimas JŠC internetinėje 

svetainėje. 

 UTA komandos pasitarimas. 


