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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“    

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKSMŲ PLANAS 

 
 
                  Tikslas: pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui lopšelyje-darželyje. 
 

              Uždaviniai: 
1. Suburti ir įveiklinti UTA komandą lopšelyje-darželyje. 
2. Atlikti pirminį situacijos įsivertinimą. 

3. Užtikrinti kvalifikacijos kėlimą. 
4. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui. 
5. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą. 
6. Vykdyti UTA proceso pasiruošimo ir diegimo stebėseną. 

  
  

Priemonė Kodėl ši priemonė       
yra reikalinga 

 
Kokių 

resursų tam  
reikės 

 
Kas bus 

atsakingi už 
įgyvendinimą 

 
Data 

 
Metodinė pagalba, kita 

informacija 

1 Uždavinys. Suburti ir įveiklinti UTA komandą lopšelyje-darželyje 
1.1. UTA komandos  

veikimas 
UTA koordinavimui 
užtikrinti 
 
Sklandžiam UTA 
įgyvendinimui 
 
Bendruomenės  telkimui 
 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įstaigos 
direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. 
birželis 

Rekomendacijos vadovui ir UTA 
komandai 

 
https://www.mokykla2030.lt/wp- 
content/uploads/2021/04/Kaip- 
mokyklos-vadovui-pasirengti- 
atnaujintu-BP-diegimui-
mokykloje.pdf 
 

1.2. Puslapio UTA 
lopšelio-darželio 
tinklapyje  sukūrimas 
 

Veiklų viešinimui ir 
informacijos  sklaidai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

2022 m. 
spalis 

https://www.ldrasa.lt/ 



       2 uždavinys. Atlikti pirminį situacijos įsivertinimą 
  2.1. Metodinės grupės 

diskusija „Kaip  
įstaiga pasiruošusi 
UTA įgyvendinimui?“ 

Išsiaiškinti pirminę 
situaciją – pedagogų 
pasiruošimas priimti 
naujoves, priemonės 
ugdymui ir žmogiškieji 
ištekliai 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Metodinės grupės 
pirmininkas, 
pavaduotoja 
ugdymui 

2022 m. 
lapkritis 

Pasirengimo diegti atnaujintas 

bendrąsias programas 

įsivertinimo kriterijai 

 

       3 uždavinys. Užtikrinti kvalifikacijos kėlimą 
  3.1. Pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų 
supažindinimas su 
pokyčiais atnaujintose 
PU programose 

Įgytos žinios padės 
tinkamai organizuoti 
ugdymo(si) turinio 
perteikimą 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Įstaigos pedagogai 2022 m. 
birželis-  
2023 m. 
gegužė  

Bendrojo ugdymo programų 

projektai  

Rekomendacijos dėl mokymo 

priemonių pasirinkimo ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius 

 
  3.2. Dalyvavimas NŠA 

projekto „Skaitmenini
o ugdymo turinio 
kūrimas ir diegimas“ 
mokymuose.  
Projekto kodas 09.2.1-
ESFA-V-726-03-0001 

Pasiruošti sėkmingam 
atnaujintos Bendrosios 
priešmokyklinio ugdymo 
programos diegimui 
įstaigoje 

Žmogiškieji 
ištekliai 

PU pedagogas, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2022 m. 
gegužė - 
spalis 

https://www.mokykla2030.lt/pries
mokyklinio-ugdymo-programu-
atnaujinimas/ 
https://www.mokykla2030.lt/komp
etenciju-raidos-apraso-rengeju-
medziaga/ 

 
  3.3.   Dalyvavimas gerosios 

darbo sklaidos 
renginiuose įstaigoje 
ir už jos ribų 

Naujų darbo metodų 
taikymas ugdymo(si) 
procese 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Mokytojai, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

2022 m. 
birželis-  
2023 m. 
gegužė 

PU pedagogų metodinė diena – 
atvira veikla su ugdytiniais. 
Pranešimai pedagogams įstaigos ir 
savivaldybės metodiniuose 
renginiuose 

             4 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui 
   4.1. Ugdymo(si) 

priemonių poreikio 
įsivertinimas ir 
įsigijimas pagal 
švietimo įstaigos 
numatytus prioritetus. 

Suplanuoti ir sukaupti 
ištekliai reikalingi darbui 
pagal atnaujintą PU 
programą.  Pagal įstaigos 
poreikius ir finansines 
galimybes įsigytos ir(ar) 
atnaujintos reikalingos 
ugdymo(si) priemonės 

Finansiniai, 
žmogiškieji 
ištekliai 

 Administracija iki 2023-
09-01 

Atlikta turimų išteklių analizė ir 
jų panaudojimas bei pritaikymas 
darbui  su atnaujinta PU 
programa 

    4.2. Įstaigos erdvių 
pritaikymas 

Pagal įstaigos esamas 
finansines 

Finansiniai,
žmogiškieji 

Administracija iki 2023-
09-01 

Numatytos ir suplanuotos lėšos,  
 užtikrinančios edukacinių aplinkų ir 



ugdymo(si) veiklų 
organizavimui ir  
ugdytinių ugdymo(si) 
poreikių tenkinimui 

galimybes ir poreikį 
atnaujintos ir pritaikytos 
ugdymo(si) erdvės pagal 
universalaus 
dizaino principus. 

ištekliai priemonių įvairovę ir 
funkcionalumą. 

    5 uždavinys. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą 
    5.1. Savalaikis lopšelio - 

darželio bendruomenės 
informavimas apie 
UTA diegimą 

Nuolat teikiama 
informacija įstaigos 
bendruomenei leis 
išsamiau susipažinti su 
UTA 
aktualijomis 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA komanda, 
mokytojos 

Pagal 
poreikį 

Veiksminga vidinė 
komunikacija. Informacija 
bendruomenei pateikiama 
mokyklos svetainėje, fb 
paskyroje, el.dienyne ir kt. 

    5.2. Sistemingas 
bendradarbiavimas su 
M.Lukšienės švietimo 
centru, PPT, 
ikimokyklinėmis 
įstaigomis ir kt. 

Efektyvi išorinė 
komunikacija. 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA komanda, 
mokytojos 

iki 
2023-
09-01 

Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais, palaikomi ryšiai su kitų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų UTA 
komandomis. 

6 uždavinys. Vykdyti UTA proceso pasiruošimo ir diegimo stebėseną 
6    6.1.    Įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo 
vykdymas ir aptarimas 

UTA procesų 
įgyvendinimo ir 
diegimo kokybės  
užtikrinimas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

VKĮ darbo grupė,    
mokytojos 

iki 2023-
09-01 

   Užsienio šalių mokyklų veiklos 

stebėsenos pavyzdžiai 

   Bendrojo ugdymo mokyklų 
įsivertinimo klausimynų taikymo 
rekomendacijos 

 
 

_______________________________________________________________________ 

 


