
PU - pavaduotojas ugdymui

MG - metodinės grupės vadovas

KA - klasės auklėtojas

ŠP - švietimo pagalbos specialistas

MT - mokyklos / mokinių / tėvų taryba

KADA? KAM? KĄ? KUR? KAS? ATLIKTA / 

NEATLIKTA

KOMENTARAS

DATA TIKSLINĖ GRUPĖ: 

UTA komanda, 

mokytojai, tėvai, 

moksleiviai, 

socialiniai partneriai, 

visa bendruomenė, 

visuomenė

Tema KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖ: spauda (regioninė, nacionalinė), 

interneto naujienų portalas, socialinis tinklas (FB, LinkedIn, Instagram, 

kt.), įstaigos svetainė, el.paštas, televizija, radijas, naujienlaikraštis, 

konferencija, seminaras, vieša diskusija, susirinkimas, renginys 

(šventinis, informacinis...), spaudos konferencija, intranetas, leidinys, 

lankstinukas, reklama, tinklalaidė, "Youtube" ar kita vaizdo platforma, 

kt.

Atsakingas asmuo: 

D, PU, KA, ŠP, MT...

A / N 

Birželis Mokytojai Mokytojų posėdyje:  UTA komanda pristato veiklos planą, Kaip mokykla 

ruošis UTA, metodinio turinio (30 proc.) kūrimas, kompetencijų ugdymas - 

kaip ir kodėl.  

Komunikacijos priemonės:   skaidrės, kurios vėliau įkeliamos į mokyklos 

interneto svetainę; straipsnis (mokyklos www, FB,  vietos Švietimo centro 

www, vietos rajono laikrašyti, Švietimo naujienose. 

Atsakingas asmuo: 

PU

A / N Pasitelkti lietuvių kalbos ir 

IT mokytoją. Galima 

pasikviesti NŠA atstovus. 

Tėvai Nuotolinis pristatymas "Kompetencijomis grįsta pamoka" tėvų susirinkime Komunikacijos priemonės: Teams, Zoom, skaidrės įkeliamos į UTA skirtą 

skiltį, išsiunčiamos per TAMO dienyną tėvams, straipsnis mokyklos www, 

FB postas ir t.t.

Atsakingas asmuo A / N Pasiteklti tėvų atstovus, IT 

mokytoją

Mokiniai Klasių auklėtojai mokiniams pristato UTA pagrindines gaires: UTA ABC Komunikacijos priemonės: skaidrės Atsakingas asmuo: 

PU ir klasių 

auklėtojai

Socialiniai partneriai Susitikimai su potencialiais partneriais, galimų veiklų aptarimas. Komunikacijos priemonės: telefonais, el. laiškais. A / N UTA komanda atrenka  

potencialius socialinius 

partnerius, susisiekia

Diskusija, pranešimas spaudai A / N 

ŽIEMOS (KALĖDŲ) 

ATOSTOGOS

Komunikacijos plano mokyklai (ne tik) pavyzdys

Komunikacijos koordinatorius: vardas, pavardė, kontaktai Rekomendacija mokykla: savo www sukurti skiltį, 

skirtą UTA
Komunikacijos grandys:

D - direktorius

DARBŲ PLANAS

ŽIEMOS (KALĖDŲ) ATOSTOGOS

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis RUDENS ATOSTOGOS

Gruodis

Sausis



Sausis

VASAROS ATOSTOGOS

Vasaris

ŽIEMOS ATOSTOGOS

Kovas

Balandis

PAVASARIO (VELYKŲ) ATOSTOGOS

Gegužė

Birželis


