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PRANEŠIMO TURINYS

• UTA plano tikslas ir uždaviniai

• Vykdytojų funkcijos

• UTA komandos atlikti darbai

• UTA komandos artimiausi darbai

• Susitarimai / Rekomendacijos mokykloms



UTA PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS – padėti Šiaulių miesto švietimo bendruomenei įgyvendinti UTA reformą siekiant 
aukštesnės ugdymo kokybės.

UŽDAVINIAI:

1. Pasirengti ugdymo organizavimo pokyčiams.

2. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą švietimo įstaigų

vadovams, mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams.

3. Organizuoti ir vykdyti UTA veiksmų ir priemonių plano įgyvendinimo stebėseną.

4. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.



ŠVIETIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS 
ĮGYVENDINANT UTA:

1. Suburti UTA komandą savivaldybėje.

2. Nuosekliai įgyvendinti sutartus strateginius sprendimus savivaldos lygmeniu.

3. Kurti ir diegti atlyginimo ir motyvacinę sistemą, skatinančią dirbti pagal atnaujintas BP.

4. Sukurti optimalią darbo pagal atnaujintas BP stebėsenos sistemą:

4.1. Operatyviai veikti kartu su mokyklų vadovais, suvaldant atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo iššūkius;

4.2. Išskirti darbo pagal atnaujintas BP sėkmes mokyklose ir inicijuoti jų sklaidą 

savivaldybės ir šalies mastu.



ŠVIETIMO CENTRO IR PPT FUNKCIJOS 
ĮGYVENDINANT UTA:

1. Teikti organizacinę pagalbą UTA komandoms.

2. Koordinuoti ir teikti metodinę pagalbą mokykloms, kuriančioms unikalų UT.

3. Koordinuoti bendrą mokytojų dalykinių ir metodinių problemų sprendimą savivaldybėje, 

pradėjus dirbti pagal atnaujintas BP.

4. Organizuoti savivaldybės mokytojų profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo 

mokymus pagal atnaujintų BP reikalavimus.

5. Atpažinti ir kaupti sėkmingą metodinę praktiką dirbant pagal atnaujintas BP.

6. Skleisti profesinės sėkmės pavyzdžius dirbant pagal atnaujintas BP regiono ir šalies mastu.



MOKYKLOS VADOVO FUNKCIJOS 
ĮGYVENDINANT UTA:

1. Suburti UTA komandą.

2. Reguliariai su mokytojais analizuoti ir aptarti BP diegimo situaciją mokykloje.

3. Remiantis darbo pagal atnaujintas BP stebėsenos duomenimis, padėti mokytojams rasti 

problemų sprendimus.

4. Įgalinti mokytojus kurti unikalų UT pagal atnaujintų BP rekomendacijas.

5. Motyvuoti ir skatinti mokytojus, kurie sėkmingai taiko atnaujintas BP.

6. Informuoti mokyklos bendruomenę apie atnaujintų BP diegimo žingsnius.



UTA KOMANDOS ATLIKTI DARBAI

1. Sudaryta ir atnaujinta UTA komanda.

2. Parengtas UTA veiksmų planas.

3. Organizuotos mokytojų atrankos dalyvauti mokymuose.

4. Dalyvauta mokymuose, konferencijose, konsultacijose.

5. Organizuoti pasitarimai ir konsultacijos.

6. Išanalizuota miesto švietimo situacija ir poreikiai.

7. Išanalizuota kolegų geroji patirtis.

8. Parengtos mokymų programos.



UTA KOMANDOS ARTIMIAUSI DARBAI

1. Parengti Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo į mokyklas tvarkos aprašą.

2. Organizuoti mokymus pagal parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas.

3. Organizuoti sklaidos renginius.

4. Viešinti informaciją apie UTA diegimą Savivaldybėje.

5. Peržiūrėti mokyklų internetinėse svetainėse skelbiamą informaciją apie UTA diegimą.

6. Nustatyti UTA stebėsenos rodiklius.

7. Vykdyti nuoseklią UTA procesų stebėseną.

8. Nustatyti mokyklų vadovams metines užduotis dėl UTA diegimo.



SUSITARIMAI / 
REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS

1. Mokyklos internetinėje svetainėje, skyriuje „Ugdymas“ sukurti skiltį „Ugdymo turinio atnaujinimas“ ir jame skelbti 

svarbiausią informaciją, pvz.:  https://www.versvugimnazija.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas-uta/ ; Ugdymo turinio 

atnaujinimas | Kauno mokykla-darželis "RŪTELĖ" (mokyklarutele.lt) (panašiai kaip Kokybės krepšelio projekte).

2. Į mokyklos UTA planą įtraukti susitarimus dėl ugdymo kokybės, atviras pamokas pagal atnaujintas BP, pagrindinių 

veiklos ir stebėsenos tvarkų, aprašų atnaujinimą, sklaidos ir viešinimo veiklas, pvz.: Kauno-Versvu-gimnazijos-

atnaujinto-ugdymo-turinio-igyvendinimo-ir-koordinavimo-komandos-veiksmu-ir-priemoniu-planas.pdf 

(versvugimnazija.lt) ;

3. Skatinti mokytojus, dalyvavusius UTA mokymuose, demonstruoti atviras pamokas pagal atnaujintas BP.

4. Kurti gerosios patirties dalijimosi kultūrą mokykloje ir tinklaveiką tarp mokyklų: skatinti mokytojus-UTA 

ambasadorius dalintis informacija, aktyvinti metodinių grupių veiklą, kurti ir kaupti skaitmeninių išteklių banką.  

5. Sekti informaciją https://svcentras.lt/kategorija/uta/ ; https://www.mokykla2030.lt/

https://www.versvugimnazija.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas-uta/
https://www.mokyklarutele.lt/paslaugos/ugdymas/ugdymo-turinio-atnaujinimas
https://www.versvugimnazija.lt/wp-content/uploads/2022/10/Kauno-Versvu-gimnazijos-atnaujinto-ugdymo-turinio-igyvendinimo-ir-koordinavimo-komandos-veiksmu-ir-priemoniu-planas.pdf
https://svcentras.lt/kategorija/uta/
https://www.mokykla2030.lt/

