
PATVIRTINTA 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindinės mokyklos direktoriaus 
2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-79 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR 
NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ 

PLANAS 

2022–2024 METAMS 

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) 
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla). 

1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo 
turinį klausos negalią turintiems mokiniams/ ugdytiniams. 

Eil. 
Nr.

Priemonės Įgyvendinimo 
terminas

Atsakingas 
asmuo

Siektinas 
rezultatas

1.1. Atnaujinto ugdymo turinio 
įgyvendinimo darbo grupės 
sudarymas

Iki spalio 6 d. Direktorius Sudaryta UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė

1.2. UTA diegimo Mokykloje 
veiksmų ir priemonių plano 
sudarymas

Iki spalio 31 d. UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė

Sudarytas UTA 
diegimo 
Mokykloje 
veiksmų ir 
priemonių 
planas

1.3. UTA darbo grupės 
pasitarimai 2022–2024 m.

(per mėn. 1 k. 
arba esant 
poreikiui) 

Administracija UTA darbo 
grupės 
pasidalijimas 
aktualijomis ir 
naujienomis

1.4. Konsultacijos su 
Nacionaline švietimo 
agentūra 
UTA įgyvendinimo 
koordinavimo komanda

2022–2024 m. 
(esant 
poreikiui)

Administracija 
UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė 

Aktualios 
informacijos 
įsisavinimas, 
sklaida ir 
įgalinimas 
Mokyklos 
veikloje



2 UŽDAVINYS. Skatinti mokytojus dalyvauti seminaruose, mokymuose diegiant 
atnaujintą ugdymo turinį klausos negalią turintiems ugdytiniams/ mokiniams. 

1.5. Pasirengimo įgyvendinti 
UTA priminės situacijos 
analizė

2022 m. 
lapkričio mėn.

Administracija 
UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė

Atlikta 
situacijos 
analizė ir 
išryškintos 
galimybės, 
silpnybės, 
stiprybės

1.6. Mokyklos tvarkų, aprašų 
atnaujinimas ir peržiūra

Iki gruodžio 
mėn. 

Administracija Atnaujintos 
Mokyklos 
tvarkos, aprašai.

1.7. Mokyklos ugdymo plano 
parengimas pritaikant diegti 
UTA

2023-2024 m. Administracija 
Darbo grupė

Parengtas 
2023-2025 m. 
m. ugdymo 
planas

1.8. Ugdymo aplinkos 
pritaikymas pasirengiant 
kokybiškam UTA 
įgyvendinimui

2022-2024 m. Administracija 
Darbo grupė

Atnaujinta 
ugdymo aplinka

1.9. UTA diegimo proceso 
stebėsena

2022-2024 m. 
(nuolat)

Administracija Nuolat vykdoma 
stebėsena pagal 
NŠA parengtą 
UTA 
įgyvendinimo 
koordinavimo 
komandos 
stebėsenos 
atmintinę

Eil. 
Nr.

Priemonės Įgyvendinimo 
terminas

Atsakingas 
asmuo

Siektinas 
rezultatas

2.1. Mokytojų kompetencijų 
plėtros poreikių rengiantis 
įgyvendinti bendrąsias 
programas (toliau – BP) 
analizė (apklausos būdu)

2022 m. Administracija 
UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė 
Mokytojų taryba

95 proc. 
mokytojų 
pateikia 
kompetencijų 
plėtros poreikius



3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą Mokykloje. 

2.2. Mokymų ir kvalifikacijos 
tobulinimo seminarų 
organizavimas, 
koordinavimas pagal 
atnaujintų BP įgyvendinimo 
etapus

2022-2024 m. Administracija 
Darbo grupė

Ne mažiau kaip 
95 proc. 
mokytojų 
dalyvauja 
mokymuose

2.3. Kolegialūs mokytojų 
susitikimai 
Pamokų stebėjimai

2022-2024 m. Darbo grupė 
Mokytojų taryba

Sklaida 
kolegialiuose 
susitikimuose, 
ne mažiau kaip 
5 susitikimai

2.4. Pedagogų individualios 
konsultacijos Mokykloje

2022-2024 m. UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė 
Mokytojų taryba

Teikiamos 
nuolatinės 
individualios 
konsultacijos 
pedagogams 
rengiantis 
įgyvendinti UTA 
Mokykloje

2.5. Kitų ugdymo įstaigų bei 
pedagogų konsultavimas 
UTA bei BP pritaikymo 
klausimais, įstaigose, 
kuriose dirba vizituojantys 
surdopedagogai

2022-2024 m. UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė

Konsultuota ne 
mažiau kaip 15 
pedagogų/
įstaigų

Eil. 
Nr.

Priemonės Įgyvendinimo 
terminas

Atsakingas 
asmuo

Siektinas rezultatas

3.1. Pedagogų ir 
bendruomenės 
supažindinimas su 
pasirengimu 
įgyvendinti BP ir 
ugdymo proceso 
pokyčius

2022-2024 m. Administracija 
UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė

UTA įgyvendinimo proceso 
pristatymas susitikimų metu



3.2. Informacijos dėl 
UTA įgyvendinimo 
veiksmų viešinimas 
Mokyklos 
internetinėje 
svetainėje 

2022-2024 m. Administracija Sukurtas atskiras puslapis 
Mokykla 2030 
Viešai skelbiama informacija 
Mokyklos internetinėje 
svetainėje, adresu http://
www.kurciujumokykla.lt/ 

3.3. Susitikimas su 
Mokyklos 
socialiniais 
partneriais apie 
UTA įgyvendinimą 
Mokykloje ir kitose 
kurčiųjų ugdymo 
įstaigose

2022-2024 m. Administracija 
UTA 
įgyvendinimo 
darbo grupė

Socialinių partnerių įtraukimas 
į sėkmingą UTA įgyvendinimą 
Mokykloje

3.4. Straipsnio 
parengimas 
spaudoje 
(nacionalinėje) ir 
t.t. apie UTA

2022-2023 m. Administracija Informuota visuomenė ir 
bendruomenė, steigėjas apie 
mokykloje pasirengimą UTA 
Mokykloje 
Paskelbti bent 2 straipsniai

3.5. Atviros pamokos 
Mokyklos 
pedagogams pagal 
KGK aprašą, 
taikant atnaujintų 
ugdymo programų 
metodus ir 
kompetencijomis 
grįsto ugdymo 
būdus

2022-2024 m. Mokytojų 
taryba

Pravesta atvirų pamokų pagal 
atnaujintas BP, orientuojantis į 
kompetencijomis grįstą 
ugdymą: 
1. 2022-2023 m. m. - ne 
mažiau kaip 15 pamokų 
2. 2023-2024 m. m. - ne 
mažiau kaip 20 pamokų

3.6. Bendradarbiavimo 
ir tinklaveikos 
ryšių pagrindu 
organizuojami 
renginiai, grįsti 
kompetencijų 
ugdymu bei 
atnaujintomis 
ugdymo 
programomis, 
įstaigoms, kurioms 
teikiama 
vizituojančio 
surdopedagogo 
pagalba 

2022-2024 m. Administracija 
Darbo grupė

Organizuoti šalies švietimo 
įstaigų mokiniams renginiai: 
1.2022-2023 m. m. - ne 
mažiau kaip 2 renginiai 
2. 2023-2024 m. m. - ne 
mažiau kaip 5 renginiai

http://www.kurciujumokykla.lt/


_________________________________


