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UTA planas mokyklai 
 

Tikslas: pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. 

Uždaviniai:  
1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.  

2. Parengti veiksmų laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.  

3. Atlikti situacijos įsivertinimą. 

4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.  

5. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną. 

 
 

Priemonė 
 

Kodėl šios priemonės 
reikia 

Būtini 
resursai 

Atsakingi už 
įgyvendinimą 

Terminai 
Metodinė pagalba ir 
naudinga informacija 

priemonės įgyvendinimui 

1 UTA 
komandos 
sudarymas 
(partneriai, 
komanda) 

● UTA koordinavimo 

užtikrinimui 

● Sklandžiam UTA 

įgyvendinimui 

● Bendruomenės telkimui 

● Tinklaveikos kūrimui 

Žmogiškieji 
ištekliai,  
Konsultantai 
(NŠA, 
Švietimo 
pagalbos 
įstaigos, 
kolegos kt.) 

Mokyklos 
vadovas /  
pavaduotojas 

 ● Kaip veikti diegiant atnaujintas 

BP  

● Pasirengimo diegti atnaujintas 

bendrąsias programas 

įsivertinimo kriterijai 

● Kaip veikti mokyklai rengiantis 

UTA 

● Įtraukties veiksmų planas 

mailto:kristina.paulike@smm.nsa.lt
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/KAIP-VEIKTI-DIEGIANT-ATNAUJINTAS-BP-1.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/KAIP-VEIKTI-DIEGIANT-ATNAUJINTAS-BP-1.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/KAIP-VEIKTI-DIEGIANT-ATNAUJINTAS-BP-1.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/01/KAIP-VEIKTI-DIEGIANT-ATNAUJINTAS-BP-1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1EHNvuW0ZpxCPIOWKalEDjAw1-cvcJQrt/edit?usp=sharing&ouid=111330758841045948614&rtpof=true&sd=true
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2 Veiksmų 
planas / laiko 
juosta 

● Žinojimui, kokiu tempu 

dirbti 

● Žinojimui, kokias 

priemones nusimatyti 

● Užduočių pasiskirstymui 

● Laiko planavimui  

● Tam, kad laiku spėti 

įvykdyti užduotis.  

Žmogiškieji 
ištekliai 

 
  

UTA komanda, 
paskiriant 
atsakingą 
asmenį 

 ● Laiko juostos rengimo įrankis 

 
  

3 Situacijos 
analizė 
(vertinimas) 

● Įsivertinimui, kur esame 

šiuo metu 

● Įsivertinimui, kokių 

priemonių, žmogiškųjų ir 

materialinių išteklių 

trūksta 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA komanda,  
paskiriant 
atsakingą 
asmenį 

 ● Utenos komandos pavyzdys 

● Pasirengimo diegti atnaujintas 

bendrąsias programas 

įsivertinimo kriterijai 

  

4 Kvalifikacijos 
tobulinimas 

● UTA procesų įsisavinimui 

● Įsigilinimui į 

kompetencijomis grįstos 

pamokos koncepciją 

● Praktikai 

● Dalijimuisi patirtimi 

● Naujų metodų taikymui 

● Mokymosi visą gyvenimą 

užtikrinimui 

Finansiniai 
Ekspertai 
Mokytojų – 
ambasadorių 
įtraukimas 
Laikas 

UTA komanda 
Švietimo centrai. 
Kvalifikacijos 
tobulinimo 
įstaigos 
NŠA 
ŠMSM 
  

 ● Bendrojo ugdymo programų 

projektai  

● Ugdymo turinio kūrimas 

mokyklos lygmeniu: galimybės 

ir iššūkiai 

● Rekomendacijos dėl mokymo 

priemonių pasirinkimo ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius 

● Mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų praktinių patirčių 

taikant universalaus dizaino 

priemones ugdymui(si) analizė 

mailto:kristina.paulike@smm.nsa.lt
https://www.canva.com/templates/search/infografikos/
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai
https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/teisine_informacija/ugdymo-turinio-kurimas-mokykliniu-lygmeniu-ramute-bruzgeleviciene.pdf
https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/teisine_informacija/ugdymo-turinio-kurimas-mokykliniu-lygmeniu-ramute-bruzgeleviciene.pdf
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18501
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18501
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18501
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18501
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
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● Įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimo kryptingumas 

mokyklose, vykdančiose 

bendrojo ugdymo programas. 

Teminio išorinio vertinimo 

ataskaita 

● Medžiaga UTA tema 

MOKYKLA2030 

● Mokytojų rengimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas: 

poreikis ir galimybės 

5 Ugdymo 
priemonių ir 
aplinkų 
atnaujinimas 

● Motyvacijos didinimui 

● Pamokos kokybės 

didinimui 

● Mokyklos patrauklumo 

kūrimui 

● Įtraukiojo ugdymo 

užtikrinimui 

● Lankomumo užtikrinimui 

● Tęstinumo užtikrinimui 

Finansiniai 
Žmogiškieji 
(ekspertiniai) 
  
  

Savivaldybė 
NŠA 
ŠMSM 
LRV 

 Įtraukties įgyvendinimui:  
● Planuojami pokyčiai 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos teikimo modelyje 

● Renginių įrašai  

● Metodinių priemonių 

duomenų bazė 

● Metodinės rekomendacijos 

rengiant ir įgyvendinant 

bendrojo ugdymo mokyklų 

funkcinius erdvinius pokyčių 

planus 

● Įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimas bendrojo 

ugdymo mokyklose. Vilniaus 

PPT rekomendacijos 

mailto:kristina.paulike@smm.nsa.lt
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
http://www.mokykla2030.lt/
http://www.mokykla2030.lt/
https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Mokytoj%C5%B3%20rengimas_elektroninis%20galutinis.pdf?fbclid=IwAR0p86wPhQjhPVa2sL1gXZGX6COBa1erfO9nQV9g4bzFwQ-oCynWwXKLnGs
https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Mokytoj%C5%B3%20rengimas_elektroninis%20galutinis.pdf?fbclid=IwAR0p86wPhQjhPVa2sL1gXZGX6COBa1erfO9nQV9g4bzFwQ-oCynWwXKLnGs
https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Mokytoj%C5%B3%20rengimas_elektroninis%20galutinis.pdf?fbclid=IwAR0p86wPhQjhPVa2sL1gXZGX6COBa1erfO9nQV9g4bzFwQ-oCynWwXKLnGs
https://drive.google.com/file/d/1kU0nAIIi7rzdSDxZFjVJnpD_U7rWbDyi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kU0nAIIi7rzdSDxZFjVJnpD_U7rWbDyi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kU0nAIIi7rzdSDxZFjVJnpD_U7rWbDyi/view?usp=sharing
https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/Specialieji%20ugdymosi%20poreikiai
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
https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F1204_8a04917911df407d49d77b698b00047b.pdf
https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F1204_8a04917911df407d49d77b698b00047b.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf
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● Rekomendacijos mokykloms 

dėl specialiųjų mokymo 

priemonių pasirinkimo 

6 Specialistų 
užtikrinimas 
(pritraukimas) 

● Mokytojų trūkumo 

problemos sprendimui 

● Švietimo pagalbos 

specialistų trūkumo 

problemos sprendimui 

Finansiniai 
Tinkama 
rengimo 
strategija 
Bendruomen
ės (socialinių 
partnerių) 
įtraukimas 
Laikas 

Mokykla 
ŠMSM 
Savivaldybė 
Mokslo įstaigos 

 ● Pedagogų poreikio 

prognozavimas (STRATA 

Tyrimas) 

Gerieji pavyzdžiai:  
● Jaunųjų specialistų pritraukimo 

į Panevėžio miesto ugdymo 

įstaigas ir pedagogų 

perkvalifikavimo programa 

● Ukmergės rajono mokytojų 

profesijos prestižo didinimo ir 

jaunų pedagogų pritraukimo 

programa 

● Pedagogų rengimo, 

perkvalifikavimo ir pritraukimo 

į Kauno rajono mokyklas 2021–

2025 metais tvarkos aprašas 

mailto:kristina.paulike@smm.nsa.lt
https://drive.google.com/file/d/1c4hmwfF-kOrhRFIW-OI_Lfta4B9Iq9_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4hmwfF-kOrhRFIW-OI_Lfta4B9Iq9_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4hmwfF-kOrhRFIW-OI_Lfta4B9Iq9_O/view?usp=sharing
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2021-metai/20210318-pedagogu-poreikio-prognozavimas-rezultatu-apzvalga.pdf
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2021-metai/20210318-pedagogu-poreikio-prognozavimas-rezultatu-apzvalga.pdf
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2021-metai/20210318-pedagogu-poreikio-prognozavimas-rezultatu-apzvalga.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ef585c21daa011eb866fe2e083228059?jfwid=-g0zrz8mtt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ef585c21daa011eb866fe2e083228059?jfwid=-g0zrz8mtt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ef585c21daa011eb866fe2e083228059?jfwid=-g0zrz8mtt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ef585c21daa011eb866fe2e083228059?jfwid=-g0zrz8mtt
https://www.ukmerge.lt/uploads/Programos%20(%20%C5%A0vietimas%20ir%20sportas)/Mokytoj%C5%B3%20profesijos%20presti%C5%BEo%20didinimo2018%20(1).pdf
https://www.ukmerge.lt/uploads/Programos%20(%20%C5%A0vietimas%20ir%20sportas)/Mokytoj%C5%B3%20profesijos%20presti%C5%BEo%20didinimo2018%20(1).pdf
https://www.ukmerge.lt/uploads/Programos%20(%20%C5%A0vietimas%20ir%20sportas)/Mokytoj%C5%B3%20profesijos%20presti%C5%BEo%20didinimo2018%20(1).pdf
https://www.ukmerge.lt/uploads/Programos%20(%20%C5%A0vietimas%20ir%20sportas)/Mokytoj%C5%B3%20profesijos%20presti%C5%BEo%20didinimo2018%20(1).pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9a608c0e02311eb866fe2e083228059?jfwid=-irouk1rg5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9a608c0e02311eb866fe2e083228059?jfwid=-irouk1rg5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9a608c0e02311eb866fe2e083228059?jfwid=-irouk1rg5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9a608c0e02311eb866fe2e083228059?jfwid=-irouk1rg5
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7 Komunikacijos 
ir socialinės 
partnerystės 
planas 

● Savalaikio mokyklos 

bendruomenės 

informavimo užtikrinimui 

● Pokyčių valdymui, 

motyvacijos skatinimui 

● Požiūrių suvienodinimui 

● Mąstymo  ta pačia linkme 

formavimui 

Žmogiškieji 
ištekliai 

UTA komandos 
atsakingi 
asmenys, kt. 
mokyklos 
specialistai 
 
  

 ● Socialinė partnerystė 

rengiantis UTA  

● Komunikacijos planų 

pavyzdžiai 

● Komunikacijos ir viešinimo 

ABC švietime 

8 Stebėsenos 
procesų 
užtikrinimas 

● Sklandžiam UTA procesų 

įgyvendinimui 

● UTA diegimo kokybės 

užtikrinimui 

  
  

Žmogiškieji 
ištekliai 
Ekspertai 
Vieningi 
kriterijai 
Laikas 

Mokykla 
Savivaldybė 
 

 ● Užsienio šalių mokyklų veiklos 

stebėsenos pavyzdžiai  

● Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo klausimynų 

taikymo rekomendacijos 

● Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika 

 

mailto:kristina.paulike@smm.nsa.lt
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLUeO7LiRJXvsiKeHFMUx7wEQrcpZaEQ/edit?usp=sharing&ouid=111330758841045948614&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLUeO7LiRJXvsiKeHFMUx7wEQrcpZaEQ/edit?usp=sharing&ouid=111330758841045948614&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ku-goZS64nkoTbGeXW3FhNPr2y2rolF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ku-goZS64nkoTbGeXW3FhNPr2y2rolF6/view?usp=sharing
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ee6e9e0fc9911e5bf4ee4a6d3cdb874
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ee6e9e0fc9911e5bf4ee4a6d3cdb874
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ee6e9e0fc9911e5bf4ee4a6d3cdb874
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ee6e9e0fc9911e5bf4ee4a6d3cdb874

