
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO  

KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. 

 

Savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo koordinavimo komandos (toliau – Komanda) veiklos 

tikslas – padėti Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms sėkmingai pasiruošti atnaujintų 

bendrųjų programų įgyvendinimui.  

Komandos veikimo principai: įsipareigojimas kaitai, viešumas, veikimas drauge, sistemingas 

bendravimas ir bendradarbiavimas su mokyklomis, susitarimų kultūra, duomenimis grįsti sprendimai, 

refleksija. 

Komandos nariai: 

Judita Šertvytienė, Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Komandos 

vadovė, atsakinga už konstruktyvų komandos darbą. 
Raimondas Galkus, Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, 

atsakingas už Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovų telkimą atnaujinto UT įgyvendinimui; 

Daiva Jagminienė, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktorė, atsakinga už 

Savivaldybės mokyklų, įgyvendinančių pradinio ir pagrindinio ugdymo I ir II dalies programas, veiklos, 

diegiant atnaujintą UT, koordinavimą; 

Birutė Šufinskienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos (toliau – Progimnazija) 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už Progimnazijos mokytojų telkimą atnaujinto UT 

įgyvendinimui, gerosios patirties viešinimą savivaldybės, regiono ir šalies mastu; 

Rimas Marcinkus, Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, 

atsakingas už Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 2 d. įsakymu 

Nr. Org-7(14.1) „Dėl Švietimo ir sporto skriaus uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo“ (toliau – 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymas) priskirtų mokomųjų dalykų mokytojų metodinių būrelių 

telkimą atnaujinto UT įgyvendinimui, sistemingos mokyklų veiklos, atnaujinant UT, stebėsenos 

koordinavimą; 

Rasa Paulauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, 

atsakinga už Šiaulių rajono mokytojų metodinės tarybos bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu 

priskirtų mokomųjų dalykų mokytojų metodinių būrelių telkimą atnaujinto UT įgyvendinimui, atnaujintų 

vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo koordinavimą;   

Margarita Pavilionienė, Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė, UT atnaujinimo savivaldybėje koordinatorė, atsakinga už bendradarbiavimą su Nacionaline 

švietimo agentūra (projekto vykdytojas), komandos, Savivaldybės mokyklų bei suinteresuotų šalių 

informavimą apie UT atnaujinimo vyksmą, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų mokomųjų 

dalykų mokytojų metodinių būrelių telkimą atnaujinto UT įgyvendinimui, atnaujintų pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo koordinavimą; 

Rasa Piežienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, atsakinga už organizacinės, dalykinės 

ir metodinės pagalbos Savivaldybės mokykloms, diegiant atnaujintą UT, koordinavimą;  

Auksė Rasilavičienė, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktorė atsakinga už 

Savivaldybės mokyklų, įgyvendinančių pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas, veiklos, diegiant 

atnaujintą UT, koordinavimą; 

Romena Ruškienė, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos (toliau – Mokykla) 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už Mokyklos mokytojų telkimą atnaujinto UT įgyvendinimui, 

gerosios patirties viešinimą savivaldybės, regiono ir šalies mastu; 

Juozas Savickas, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

atsakingas už gimnazijos mokytojų telkimą atnaujinto UT įgyvendinimui, gerosios patirties viešinimą 

savivaldybės, regiono ir šalies mastu; 

Dalia Tamoševičiūtė, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė, atsakinga už 

Savivaldybės mokyklų, įgyvendinančių pradinio, pagrindinio ugdymo I ir II dalies bei vidurinio ugdymo 

programas, veiklos, diegiant atnaujintą UT, koordinavimą;   

Gita Vaitkienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – MDC) 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už MDC mokytojų telkimą atnaujinto UT įgyvendinimui, 

gerosios patirties viešinimą savivaldybės, regiono ir šalies mastu; 

Aurelija Kasperukienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, atsakinga už Savivaldybės 

mokytojų profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimui skirtų renginių organizavimą. 



Veiklos uždavinys 
Priemonė* Laikas Ištekliai Atsakingi Siektinas rezultatas 

1. Tobulinti 

Komandos profesines 

kompetencijas 

1.1. Dalyvauti LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo 

agentūros ir / ar kitų institucijų 

organizuojamuose informaciniuose 

renginiuose 

Kai bus 

organizuojami 

Žmogiškieji ir 

laiko ištekliai 

Visi Komandos 

nariai 

Užtikrintas 

savalaikis 

informuotumas 

1.2. Dalyvauti savivaldybių ugdymo 

turinio atnaujinimo komandų mokymuose  

2022 m. sausis–

balandis 

Žmogiškieji ir 

laiko ištekliai 

Visi Komandos 

nariai 

Įgytos naujos žinios 

ugdymo turinio 

srityje 

1.3. Reguliariai reflektuoti naujai įgytas 

žinias 
Visą laikotarpį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Visi Komandos 

nariai 

Įtvirtinamo naujai 

įgytos žinios; 

keičiamos nuostatos 

švietimo pokyčių 

aspektu 

2. Telkti mokyklų 

vadovus švietimo 

pokyčių 

įgyvendinimui 

2.1. Parengti ilgalaikę švietimo įstaigų 

vadovų kvalifikacijos tobulinimo programą   
2022 m. balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rasa Piežienė, 

Margarita 

Pavilionienė 

Kryptingas ir 

nuoseklus švietimo 

įstaigų vadovų 

pokyčių valdymo 

kompetencijos 

tobulinimas 

2.2. Įgyvendinti ilgalaikės švietimo įstaigų 

vadovų kvalifikacijos tobulinimo 

programos modulį, skirtą atnaujinto 

ugdymo turinio diegimui (tematika: 

bendruomenės telkimas pokyčiams / 

pokyčiams palankaus mikroklimato 

kūrimas; bendrųjų kompetencijų sampratos 

gilinimas / tikslinimas; edukacinė išvyka / 

kitų savivaldybių mokyklų gerosios 

patirties stebėjimas, analizavimas, 

pritaikymas...) 

2022 m. gegužė–

birželis; 

2022 m. lapkritis–

gruodis; 

2023 m. balandis–

gegužė 

Ugdymo 

įstaigoms skirtos 

mokymo lėšos 

Rasa Piežienė, 

Aurelija 

Kasperukienė, 

Margarita 

Pavilionienė  

2.3. Periodiškai organizuoti Savivaldybės 

švietimo įstaigų vadovų patirties sklaidos 

renginius (pasitarimus, apskrito stalo 

diskusijas, konsultacijas ir pan.) 

Pagal poreikį  
Žmogiškieji ir 

laiko ištekliai 

Rasa Piežienė, 

Aurelija 

Kasperukienė, 

Margarita 

Pavilionienė, 

Raimondas Galkus, 



Daiva Jagminienė, 

Auksė Rasilavičienė, 

Dalia Tamoševičiūtė 

3. Įgalinti 

savivaldybės 

pedagogų 

bendruomenę 

švietimo pokyčių 

įgyvendinimui  

3.1. Organizuoti konsultacijas mokykloms 

dėl įtraukiojo ugdymo nuostatų 

įgyvendinimo 

Pagal mokyklų 

poreikius 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aurelija 

Kasperukienė, 

Margarita 

Pavilionienė, 

Rasa Paulauskienė, 

Rimas Marcinkus, 

Raimondas Galkus 

Kryptingas,  

nuoseklus ir 

kolegialus mokytojų 

dalykinių bei 

profesinių 

kompetencijų, 

aktualių dirbant 

pagal atnaujintas 

bendrąsias 

programas, 

tobulinimas  

3.2. Mokyklų mokytojų atstovams 

organizuoti į praktinę veiklą orientuotus 

mokymus, skirtus bendrųjų kompetencijų 

sampratos gilinimui / tikslinimui 

2022 m. lapkritis–

gruodis 

Ugdymo 

įstaigoms skirtos 

mokymo lėšos 

Rasa Piežienė, 

Margarita 

Pavilionienė 

3.3. Talkinti Savivaldybės mokyklų 

bendruomenėms įgyvendinant pačių 

mokyklų parengtas ilgalaikes 

kvalifikacijos tobulinimo programas / 

programų modulius, orientuotas (-us) į 

ugdymo turinio atnaujinimą  

Visą laikotarpį, 

pagal mokyklų 

poreikius 

Ugdymo 

įstaigoms skirtos 

mokymo lėšos 

Aurelija 

Kasperukienė, 

Margarita 

Pavilionienė 

3.4. Parengti ilgalaikę pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo programą 

(tematika:  mokyklos veiklos kokybės / 

atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 

proceso kokybės įsivertinimas; mokytojų 

pasirenkamo ugdymo turinio dalis...) 

2023 m. sausis–

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rasa Piežienė, 

Margarita 

Pavilionienė 

Kryptingas ir 

nuoseklus pedagogų 

pokyčių valdymo 

kompetencijos 

tobulinimas 

3.5. Koordinuoti Savivaldybės mokytojų 

atranką dalyvauti NŠA organizuojamuose 

mokymuose  

2022 m. rugsėjis–

spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rasa Piežienė, 

Margarita 

Pavilionienė 

Sudaryta 

Savivaldybės 

mokytojų – UTA 

ambasadorių 

komanda, 

pasiruošusi naujai 

įgytomis žiniomis 

kolegialiai dalintis 

su visa Savivaldybės 



pedagogine 

bendruomene  

4. Sistemingai teikti 

informaciją apie 

pasirengimo dirbti 

pagal atnaujintas 

bendrąsias programas 

procesus visiems 

suinteresuotiesiems 

asmenims 

savivaldybės ir šalies 

lygmeniu 

4.1. Viešinti Savivaldybės mokykloms ir 

visai pedagoginei bendruomenei aktualią 

informaciją apie ugdymo turinio 

atnaujinimą Šiaulių r. švietimo pagalbos 

tarnybos interneto tinklapyje 

Visą laikotarpį 
Žmogiškieji 

ištekliai 
Rasa Piežienė 

Savalaikis mokyklų / 

Savivaldybės 

pedagoginės 

bendruomenės 

informuotumas 
4.2. Teikti aktualią informaciją  

Savivaldybės mokytojų metodiniams 

būreliams 

Pagal poreikį 
Žmogiškieji 

ištekliai 

Aurelija 

Kasperukienė, 

Margarita 

Pavilionienė,  

Rasa Paulauskienė,  

Rimas Marcinkus 

4.3. Teikti informaciją / duomenis / 

ataskaitas projekto „Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojui 

(NŠA) 

Pagal poreikį 
Žmogiškieji 

ištekliai 

Judita Šertvytienė, 

Margarita 

Pavilionienė 

Atskaitomybė 

*Planuojant Komandos veiklą laikytasi nuostatos, kad veiklos planavimas yra „gyvas“ procesas, todėl priemonių planas, esant poreikiui, gali būti pildomas / 

koreguojamas / keičiamas. 

NAUDINGOS NUORODOS: 

1. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”  2.1 veiklos „Metodinės pagalbos steigėjams teikimas” informacinė nuoroda: 

https://www.mokykla2030.lt/pagalba-savivaldybems-ir-mokykloms/  

2. BP projektai: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-2021-11-03  

3. Metodinė medžiaga mokytojui, vadovui: https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga  

4. Mokyklų vadovams (BT ir EK projekto medžiaga): https://www.mokykla2030.lt/mokyklu-vadovams/  

5. Mokytojo TV savivaldybėms: https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/%C5%A0vietimo%20specialistai  

6. Mokytojo TV mokyklų vadovams: https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/Mokykl%C5%B3%20vadovai  

7. Mokytojo TV. Lyderystė ir vadyba: https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/Lyderyst%C4%97%20ir%20vadyba  

8. ŽINGSNIAI LINK VEIKSMINGO PLANAVIMO. Švietimo veiklos planavimo rekomendacijos: https://www.nsa.smm.lt/wp-

content/uploads/2020/09/Zingsniai-link-veiksmingo-planavimo-Svietimo-planavimo-rekomendacijos-2010.pdf  

9. Pasirengimas 2021-2027 m. ES investiciniam laikotarpiui švietime:  https://smsm.lrv.lt/lt/es-investicijos/pasirengimas-2021-2027-m-es-investiciniam-

laikotarpiui  

https://www.mokykla2030.lt/pagalba-savivaldybems-ir-mokykloms/
https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-2021-11-03
https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga
https://www.mokykla2030.lt/mokyklu-vadovams/
https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/%C5%A0vietimo%20specialistai
https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/Mokykl%C5%B3%20vadovai
https://mokytojotv.emokykla.lt/search/label/Lyderyst%C4%97%20ir%20vadyba
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/09/Zingsniai-link-veiksmingo-planavimo-Svietimo-planavimo-rekomendacijos-2010.pdf
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/09/Zingsniai-link-veiksmingo-planavimo-Svietimo-planavimo-rekomendacijos-2010.pdf
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