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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais ir

atsižvelgdamas į Bendrųjų programų atnaujinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų

atnaujinimo gairių patvirtinimo“, nuostatas,

t v i r t i n u Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Visagino savivaldybės

mokyklose 2022–2023 mokslo metais veiksmų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės
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administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijosdirektoriaus

2022 m. spalio___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS

MOKYKLOSE 2022–2023 MOKSLO METAIS VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Visagino savivaldybės mokyklose

2022–2023 mokslo metais veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) paskirtis – padėti mokyklų

bendruomenėms tinkamai pasiruošti atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimui Visagino bendrojo

ugdymo programas vykdančiose mokyklose.

2. Veiksmų planas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės

programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d.

nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano

patvirtinimo“, (toliau – Vyriausybės programos įgyvendinimo planas), Bendrųjų programų

atnaujinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.

lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317, nuostatas, susipažinus su programa ateičiai „EBPO mokymosi

kompasas 2030“ bei įvertinus Atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimo ir

koordinavimo komandos mokymų metu įgytas žinias ir gebėjimus.

3. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane vienas iš pagrindinių prioritetų yra

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atnaujinimas ir ugdymo

rezultatų aprašų parengimas integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto,

bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatas, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus

skaitymo ir rašymo sampratą, apimančią informacinį ir medijų raštingumą, išbandymas ir diegimas.

4. Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse nurodytos pradinio, pagrindinio ir vidurinio

ugdymo bendrųjų programų (toliau – BP) atnaujinimo kryptys, siekiant užtikrinti aukštesnę bendrojo

ugdymo kokybę, nustatomos BP pokyčių sritys, apimančios tikslus, ugdymosi rezultatus

(kompetencijas), mokymosi turinį ir mokinių pasiekimų vertinimo lauką.

5. „EBPO mokymosi kompasas 2030“ – tai švietimo programa ateičiai ir kartu bendra

visuotinė vizija apie reikalingas kompetencijas, kurios galėtų padėti vaikams ir jaunimui ne tik

klestėti, bet ir patiems formuoti savo ateitį kompleksiniais, įtraukiais ir tvariais būdais. Programoje

pabrėžiama, kad ugdymo turinio reformai įgyvendinti reikia daug laiko, be to, jos poveikis

pastebimas ne iš karto. Norėdami įtikinti pokyčių reikalingumu ir sukurti jų viziją, valdžios atstovai,

mokyklos ir mokytojai privalo tinkamai planuoti. Gali atsitikti, kad mokytojai pokyčiams priešinsis,

ypač tuomet, jei ankstesnių reformų nepavyko tinkamai įgyvendinti, arba jei jie neturės galimybių

gauti atsakymus į visus su ugdymo turiniu susijusius klausimus. Galimas dalykas, kad atnaujinant

ugdymo turinį, mokinių tėvai nesupras, kas iš tikrųjų vyksta, ypač jei numatyti tikslai ir siekiai nebus

tinkamai paaiškinti. Turint omenyje, kad vienu metu vyksta daug pokyčių, nustatyti konkretų

ugdymo turinio poveikį turbūt irgi bus sudėtinga. Todėl visas poveikis tikriausiai nebus pastebimas

daugelį metų, t. y. tol, kol mokiniai nebus išėję viso ugdymo turinio.

6. Veiksmų planu siekiama įgyvendinti Visagino savivaldybės strateginio plėtros plano

2016–2022 metams 2 prioriteto „Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės

socialinės gerovės kūrimas“ 2.3. tikslą „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias

švietimo paslaugas“.

7. Viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių

dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir

pasirengimas įgyvendinti pokyčius. Atskirų savivaldybių, mokyklų ir mokytojų motyvacija ir



pasirengimas pokyčiams yra skirtingas, todėl Veiksmų plane suplanuota išanalizuoti, kaip kiekvienas

yra pasirengęs įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, ir suplanuoti būtinas priemones, skirtas

sėkmingai pasiruošti įgyvendinti atnaujintas programas Visagino savivaldybės mokyklose.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

8. Veiksmų plano tikslas – padėti tinkamai pasirengti darbui su atnaujintomis ugdymo

programomis Visagino mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio

ugdymo programas.

9. Pagrindiniai Veiksmų plano 2022–2023 m. uždaviniai yra:

9.1. atlikti Visagino bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų situacijos

įsivertinimą;

9.2. sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui;

9.3. organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą;

9.4. vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

10. Savivaldybės pasirengimo atnaujinto ugdymo diegimui mokyklose etapas

(etapas A):

10.1. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 17 d.

įsakymu Nr. ĮV-E-113 (2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-E-552 pakeitimai) sudaryta

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda;

10.2. 2021 m. gruodžio 16 d. vyko komandos formavimo ir sprendimų priėmimo sesija,

2022 m. sausio – balandžio mėnesiais pagal NŠA patvirtintus grafikus vyko virtualūs savivaldybės

UTA komandos mokymai. Mokymų metu komanda susipažino su svarbiausiais atnaujinamo ugdymo

turinio aspektais, strateginiu planavimu, pokyčių valdymu diegiant atnaujintas UTA ir tinklinio

bendradarbiavimo galimybėmis viešinant veiklas.

10.3. Vyko informacijos sklaida savivaldybės ir mokyklų svetainėse, susitikimų

bendruomenėse metu.

11. 2022–2023 metų Veiksmų planas vykdomas pagal priede pateiktus veiksmus

(etapas B).

12. Veiksmų plano įgyvendinimą įgyvendina ir koordinuoja UTA komanda.

13. Galimi Veiksmų plano priemonių finansavimo šaltiniai:

13.1. Visagino savivaldybės biudžeto lėšos;

13.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

13.3. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos;

13.4. priemonių vykdytojų, programų dalyvių ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

14. Atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo rezultatus, besikeičiančią situaciją bei

gyventojų poreikius, Veiksmų planas gali būti tikslinamas ir / arba pratęsiamas numatant priemones

tolimesniam laikotarpiui.

                                                                  



Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo

Visagino savivaldybės mokyklose veiksmų plano

priedas

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE VEIKSMŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (VEIKSMAI)

Eil.

Nr.

Tikslai, uždaviniai ir veiksmai

(veiklos sritys)

Terminas Vykdytojai Laukiamas rezultatas

Tikslas – padėti tinkamai pasirengti darbui su atnaujintomis ugdymo programomis Visagino ugdymo įstaigose, vykdančiose priešmokyklinio,

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

1. Uždavinys – atlikti Visagino bendrojo ugdymo mokyklų situacijos įsivertinimą.

1.1. Veiksmas: atlikti savivaldybės mokyklų 

pažangos ir finansinių išteklių analizę, 

numatyti galimus finansavimo šaltinius.

2022 m. spalio 1 

savaitė

Irena Rokickaitė,

UTA komanda

Situacijos analizė padės bendrojo ugdymo

proceso dalyviams įsivertinti esamą būklę

mokyklose ir numatyti galimybes tinkamų

sprendimų priėmimui.

1.2. Veiksmas: atlikti tyrimus dėl atnaujinamų 

bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo 

bendrojo ugdymo mokyklose.

2022 m. spalio 2 

savaitė

2022 m. gegužės 1 

savaitė

VŠPT,

UTA komanda,

Mokyklos

Tyrimo duomenys atskleis mokytojų

požiūrį į atnaujinamą ugdymo turinį,

bendrąsias kompetencijas ir ugdymo

programas, išaiškės mokytojų mokymo(si)

poreikis. Tyrimas padės įgyvendinti

veiksmų plano uždavinius.

2. Uždavinys – sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui savivaldybėje.

2.1. Veiksmas: parengti ugdymo įstaigų vadovų, 

pedagogų, švietimo pagalbos specialistų 

kompetencijų tobulinimo planą.

2022 m. spalio 2 

savaitė

VŠPT,

Savivaldybės 

mokyklų 

metodinė taryba, 

savivaldybės 

mokyklų

metodiniai 

būreliai

Atsižvelgiant į poreikius, plane numatyti

mokymai, mokytojų dalijimosi patirtimi

būdai. Metodinė veikla vykdoma

kryptingai. 100 proc. ugdymo proceso

dalyvių susipažins su atnaujintomis

ugdymo programomis, bendrosiomis

kompetencijomis ir jų raiškos būdais.



Eil.

Nr.

Tikslai, uždaviniai ir veiksmai

(veiklos sritys)

Terminas Vykdytojai Laukiamas rezultatas

2.2. Veiksmas: parengti vieningus ilgalaikius 

planus Visagino savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokykloms.

2023 m. balandžio 1

savaitė

Savivaldybės 

mokyklų 

metodinė taryba, 

savivaldybės 

mokyklų

metodiniai 

būreliai

Parengta vieninga Visagino savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklų ilgalaikių planų

forma.

2.3. Veiksmas: dalyvauti Nacionalinės švietimo 

agentūros (toliau – NŠA) mokymuose UTA 

komandos atstovams, dalykų mokytojams, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

komandoms.

Iki 2023 m. rugsėjo 

1 d.

UTA komanda,

VŠPT,

mokyklos

Pagal savivaldybei suteiktas kvotas 100%

UTA komandos narių ir pedagogų

dalyvauja NŠA organizuotuose

mokymuose.

2.4. Veiksmas: dalyvauti NŠA konferencijose, 

viešosiose konsultacijose ir pristatymuose 

UTA temomis.

Iki 2023 m. rugsėjo 

1 d.

UTA komanda,

Mokyklų 

bendruomenės, 

kiti suinteresuoti 

asmenys

Bent 70% UTA komandos narių ir

pedagogų dalyvauja UTA renginiuose.

2.5. Veiksmas: dalyvauti  įgyvendinant 

savivaldybės Aukštos profesinės 

kvalifikacijos specialistų pritraukimo 

(skatinimo) dirbti Visagino savivaldybės 

teritorijoje programą.

Savivaldybė,

mokyklos

Visagino specialistų pritraukimo į

savivaldybės biudžetines ir viešąsias

įstaigas programa padės spręsti ir švietimo

specialistų trūkumo problemas mokyklose.

2.6. Veiksmas: atnaujinti turimas ugdymo 

priemones ir pritaikyti/atnaujinti aplinką 

pagal įstaigos numatytus prioritetus.

Savivaldybė,

mokyklos

Pagal poreikius ir esamas finansines 

galimybes įsigytos reikalingos ugdymo(si) 

priemonės mokyklos nustatyta tvarka, 

atnaujinta/pritaikyta ugdymo aplinka.

3. Uždavinys – organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą

3.1. Veiksmas: parengti Visagino savivaldybės 

komunikacijos ir partnerysčių planą.

2022 m. spalio 2 

savaitė

Zita Miškinytė 

Mazūrienė,

Organizuojama sklandi ir geranoriška

švietime dalyvaujančių institucijų

komunikacija.



Eil.

Nr.

Tikslai, uždaviniai ir veiksmai

(veiklos sritys)

Terminas Vykdytojai Laukiamas rezultatas

mokyklų 

direktorių 

pavaduotojai

3.2. Veiksmas: vietos, regiono ir šalies 

žiniasklaidos priemonėse viešinti informaciją 

apie vykdomą veiklą, turimas galimybes.

UTA komanda Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija

(sklaida) apie UTA veiklas, formuojamas

pozityvus UTA komandos įvaizdis.

4. Uždavinys – vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

4.1. Veiksmas: vykdyti Veiksmų plano 

įgyvendinimo priemonių ir procesų stebėseną

bei priimti reikalingus sprendimus.

Iki 2023 m. rugsėjo 

1 d.

UTA komanda Komanda vykdo Veiksmų plano stebėseną,

esant poreikiui, jį koreguoja, papildo

atsižvelgdama į nacionalinio lygmens UT

atnaujinimo / išbandymo procesus ir

Visagino savivaldybės vykdomo dirbti

pagal atnaujintas BP stebėsenos rezultatus.

UTA – ugdymo turinio atnaujinimas

VŠPT – Visagino švietimo pagalbos tarnyba

SUDERINTA

Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos

2022-09-29 posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 9-1243

                                                                                                              



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Visagino

savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais veiksmų

plano patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-04 Nr. ĮV-E-400

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-04 11:39

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-04 11:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė (DS)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-04 12:01

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-04 12:01

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-21 08:31 - 2023-04-21 08:31

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220927.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-04)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-10-04 nuorašą suformavo Irena Rokickaitė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




