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UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

Tikslas — pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (toliau — PUTA) įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Įsivertinti situaciją dėl PUTA 

2. Sudaryti palankias sąlygas PUTA diegimui. 

3. Organizuoti PUTA proceso veiklų sklaidą įstaigoje. 

4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

 
Uždavi- 
niai 

Priemonės Terminas Ištekliai Atsakingi 

 

Laukiamas rezultatas 

1. Įsivertinti situaciją dėl PUTA 

1. 1. Situacijos analizė – aptarimas 

mokytojų tarybos posėdyje dėl 

PUTA įgyvendinimo, plano 

patvirtinimo. 

Iki 2022 m 

rugsėjo 19 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  ugdymui 

Atskleidžiamas  mokytojų požiūris į  atnaujinamą 

ugdymo turinį, išaiškinamas mokytojų mokymo(si) 

poreikis. Numatomas veiksmų planas   darbui su 

atnaujintu turiniu pasirengti. PUTA įgyvendinimo 

strategija, derai su įstaigos vertybėmis , užtikrina 

kokybišką mokytojų darbą.  

1.2. UTA komandos sudarymas  Iki 2022 m 

rugsėjo 19 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Užtikrinamas PUTA   įgyvendinimas, mokytojai 

telkiami darbui atnaujinant ugdymo turinį.   

1.3. Ugdymo turinio analizė 

atsižvelgiant į atnaujintų 

ugdymo programų 

rekomendacijas. 

 

 

Iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė grupė, 

mokytojai. 

Metodinėje  grupėje analizuojamas PUTA numatomi 

ugdymo turinio planavimo ir vertinimo strateginiai 

žingsniai, silpnosios pusės, numatomos preliminarios 

planavimo ir vertinimo formos, atsižvelgiant į 

skirtingus  ugdymo modelius (montesorinis, 

visuminis). Pateikiamos rekomendacijos rengiant 

įstaigos strateginį ir metinį veiklos planus. 

1.4. Priešmokyklinio ugdymo Iki 2022 m. Žmogiškieji Direktorius, Tėvų susirinkimų metu , individualiai bendraujant, 



grupių tėvų supažindinimas su 

PUTA įgyvendinimu. 

spalio 15 d. ištekliai priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

virtualioje erdvėje  tėvai susipažindinami su PUTA 

įgyvendinimu. Tėvai supras ugdymo turinio ir 

vertinimo aspektus, svarbą. 

2. Sudaryti palankias sąlygas PUTA diegimui 

 

2.1. Pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų kompetencijų 

tobulinimas dalyvaujant 

mokymuose.  

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ir finansiniai 

ištekliai.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

metodinė grupė. 

Atsižvelgiant į turimus įstaigos finansinius resursus bei 

NŠĄ organizuojamų mokymų pasiūlą mokytojai, 

vadovai dalyvauja kvalifikaciniuose renginiuose, 

mokymuose, konferencijose. 

2.2. Ugdymo aplinkų ir priemonių 

atnaujinimas. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ir finansiniai 

ištekliai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedys 

Atsižvelgiant į turimus įstaigos finansinius resursus, 

atnaujinamos,  nauju inventoriumi pildomos lauko ir 

vidaus ugdymo aplinkos, STEAM erdvės.  Sudaryta  

metodinių priemonių duomenų bazė. Parengtos  

rekomendacijos įrengiant funkcionalias ugdymo 

aplinkas.  

2.3. PUTA planavimas 

elektroniniame dienyne “Mūsų 

darželis”. 

Iki 2022 

lapkričio 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

metodinė grupė 

Atnaujinta PU vaikų veiklų planavimo pozicija  

elektroniniame dienine „Mūsų darželis“, pedagogai 

planuoja atsižvelgiant į PUTA rekomendacijas. 

2.4. Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

vertinimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas. 

 

Iki 2022 

gruodžio 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, metodinė 

grupė 

Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai vertina 

atsižvelgiant į PUTA rekomendacijas.  

3. Organizuoti PUTA proceso veiklų sklaidą įstaigoje 

3.1. Susitikimai-diskusijos 

siekiant užtikrinti pokyčio 

reikalingumo supratimą.  

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai. 

Tobulinamos dalykinės ir profesinės kompetencijas, 

reikalingos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. 

3.2.  Metodinių dienų, 

stiprinančių mokytojų dalykines 

kompetencijas organizavimas. 

Veiklų, ugdymo aplinkų  

pristatymai ir stebėsenos  pagal 

Iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai. 

Mokytojai  susipažįsta kaip įgyvendinamas atnaujintas   

ugdymo turinys  taikant montesorinio ir visuminio 

ugdymo princius, dalinasi gerąją patirtimi,  tobulėja 

stebėdami, analizuodami organizuojamo ugdymo 

stipriąsias ir silpnąsias puses, numatydami ugdymo 

https://sodas.ugdome.lt/paieska#?type=METHODICAL_DOCUMENT&phrase=%C4%AFtraukusis%20ugdymas
https://sodas.ugdome.lt/paieska#?type=METHODICAL_DOCUMENT&phrase=%C4%AFtraukusis%20ugdymas
https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F1204_8a04917911df407d49d77b698b00047b.pdf
https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F1204_8a04917911df407d49d77b698b00047b.pdf
https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F1204_8a04917911df407d49d77b698b00047b.pdf


skirtingus ugdymo modelius 

(montesorinis ir visuminis). 

perspektyvas, tobulinimo galimybes.   

3.3. Mokytojų mokymų ir ugdymo 

veiklų   aptarimas. 

 

Iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai. 

Teikiama naujausia informacija, susijusi su PUTA 

įgyvendinimu. Metodiniuose užsiėmimuose 

apibendrinami mokymų ir  stebėtų veiklų  rezultatai. 

Savalaikis informavimas padeda kurti diegiamų 

naujovių palaikymo kultūrą.  

3.4. Socialinių partnerių įtraukimas į 

bendras veiklas (moksleivių 

namai, gamtos mokykla, Rožyno 

progimnazija ir kt.) 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojos 

Ugdymo įstaiga bendradarbiauja su socialiniais 

partneriais, juos informuoja apie PUTA. 

 

4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną 

4.1. PUTA planavimo priežiūra, 

vertinimas. 

Iki 2023 m. 

birželio 30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

Elektroniniame „Mūsų darželis“ dienyne vadovai 

atlieka planavimo analizę. Mokytojų pasitarimų metu 

vyksta planų aptarimas, esant poreikiui tobulinamas 

ugdymo turinio planavimas.   

Vyksta konsultavimas aktualiais planavimo 

klausimais.   

4.2. Priešmokyklinio ugdymo vaikų  

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

priežiūra. 

Iki 2023 m. 

birželio 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo  bei fiksavimo 

stebėsena. Apibendrintos vertinimo informacijos 

perdavimo  tėvams, mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimo stebėsena.  

4.3. Pasirengimo PU programos 

įgyvendinimui ir vykdymo 

rezultatų aptarimas. 

Iki 2023 m. 

gegužės 30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Posėdžio metu apibendrinamos mokytojų turimos ir 

trūkstamos kompetencijos PUTA įgyvendinimui, esant 

poreikiui sudaromas tolimesnis veiksmų planas 

mokytojų ugdymosi, kompetencijų tobulinimui.  

Užtikrinama PUTA diegimo kokybė.  

 

                                  PRITARTA: 
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