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 ŠIRVINTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“  

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS  

2022–2023 METAMS 

 

Tikslas – pasiruošti sėkmingam atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos (toliau – PU programa) įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

2. Sudaryti palankias sąlygas atnaujintos PU programos diegimui. 

3. Vykdyti atnaujintos PU programos vyksmo ir rezultatų sklaidą. 

4. Vykdyti komandos veiklos ir proceso įstaigoje stebėseną. 

 

Eil. Nr.  Priemonės Terminas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1 uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

1.1. 

Suformuoti komandą, atlikti tyrimą ir 

įsivertinti, kaip esame pasirengę atnaujinto PU 

turinio diegimui. 

2022 m. rugsėjo–

spalio mėn. 
Žmogiškieji ištekliai 

Atlikto tyrimo duomenys atskleidė pedagogų 

požiūrį į PU programos atnaujinimą ir padeda 

įžvelgti bei tobulinti turimas mokytojų 

kompetencijas. 

1.2. 

Komandiniu principu į(si)vertinti atnaujintos 

PU programos įgyvendinimo strategijas bei 

pateikti rekomendacijas strateginio ir metinio 

planų rengimui. 

Iki 2022 m.  

gruodžio 31 d. 
Žmogiškieji ištekliai 

Išsiaiškintos mokyklos pasirengimo diegti 

atnaujintos PU programos silpnosios ir 

stipriosios bei tobulintinos sritys, parengtos 

rekomendacijos strateginiam ir metiniam 

planams įgyvendinti. 

 

 



2 

(Lentelės tęsinys) 
 

Eil. Nr.  Priemonės Terminas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

2 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas atnaujintos PU programos diegimui. 

2.1. Tobulinti ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijas. 

2.1.1. 

Supažindinti įstaigos pedagogus su 

bendrosiomis, profesinėmis kompetencijomis 

ir jų raiška atnaujintoje PU programoje. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 
Žmogiškieji ištekliai 

100 proc. įstaigos pedagogai susipažino ir 

pagilino bendrąsias, profesines kompetencijas, 

jų raišką. 

2.1.2. 

Skatinti įstaigos vadovus, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogus dalyvauti Nacionalinės 

švietimo agentūros (NŠA) mokymuose.  

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 
Žmogiškieji ištekliai 

100 proc. priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros 

(NŠA) organizuojamuose mokymuose dėl 

atnaujintos PU programos. 

2.1.3. 

Dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros 

(NŠA) konferencijose, viešosiose 

konsultacijose, pristatymuose, susijusiuose su 

PU atnaujinta programa. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 
Žmogiškieji ištekliai 

90 proc. įstaigos vadovų, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų dalyvavo nacionaliniuose 

renginiuose, susijusiuose su atnaujinta PU 

programa. 

2.2. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas. 

2.2.1. 

Laipsniškai įsigyti bei atnaujinti ugdymo(si) 

aplinkas ir priemones, atsižvelgiant į 

numatytus įstaigos prioritetus bei skirtus 

asignavimus 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji ištekliai 

Atsižvelgiant į numatytas poreikių strategijas, 

asignavimus, finansinius išteklius, atnaujinta 50 

proc. ugdymo(si) aplinkų, įsigyta atnaujintam 

PU turiniui reikalingų priemonių. 

3 uždavinys. Vykdyti atnaujintos PU programos vyksmo ir rezultatų sklaidą. 

3.1. 

Vykdyti pastovią atnaujintos PU programos 

stebėseną, dalintis įžvalgomis bei gerąja 

patirtimi. 

Kartą  per mėnesį (ar 

kas keli mėnesiai) 
Žmogiškieji ištekliai 

Rengiami tiesioginiai susitikimai su Širvintų 

rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojais. Vyksta diskusijos bei 

įkvepiančių patirčių sklaida. 

3.2. 
Įtraukti socialinius partnerius į bendras 

veiklas. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 
Žmogiškieji ištekliai 

Vyksta efektyvus bendradarbiavimas, sėkmingų 

praktikų ir patirties plėtojimas su Širvintų 

pradine mokykla. 

 
 



3 

(Lentelės tęsinys) 
 

Eil. Nr.  Priemonės Terminas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

4 uždavinys. Vykdyti komandos veiklos ir proceso įstaigoje stebėseną.  

4.1. 
Stebėti plano įgyvendinimo priemones ir 

procesus bei priimti reikalingus sprendimus. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 
Žmogiškieji ištekliai 

Vykdoma nuolatinė įstaigos pedagogų 

komandos plano įgyvendinimo stebėsena, 

bendradarbiavimu grįsti kolegialūs pokalbiai, 

diskusijos susijusios su atnaujintu ugdymo 

turiniu. 

4.2. 
Analizuoti sėkmes ir galimybes rengiantis 

įgyvendinti plane numatytas priemones. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 
Žmogiškieji ištekliai 

Komandos atlikta išsami analizė bei numatytos  

priemonės atnaujinto ugdymo turinio 

sėkmingam startui. 

 
 

____________________________________________ 

 

 


