
                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                             Vilniaus “Santaros” gimnazijos  

                                                                                                 direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d.  

                                                                                 įsakymu Nr. VIG-50.6 

 

 

VILNIAUS “SANTAROS” GIMNAZIJOS SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS 

TINKLAVEIKOS IR KOMUNIKACIJOS UTA PLANAS 

 

Tikslas: Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

Numatomas  p

riemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

 

Atsakingas 

 

Rezultatas 

1 Socialinės partnerystės 

tinklaveikos  ir 

komunikacijos plano 

rengimas ir jo 

pristatymas . 

2022 m. 

Rugsėjis-spalis 

UTA 

komandos 

atstovas 

Sukurtas socialinės 

partnerystės planas 

2 Mokyklos 

bendruomenės ir 

socialinių partnerių 

supažindinimas su 

pasirengimu įgyvendinti 

UTA. 

2022 m.  UTA 

komandos 

atstovai 

100% mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų, tėvai 

ir mokiniai informuoti apie 

UTA procesus. Apie UTA 

procesus supažindinta   

internetinėje svetainėje, 

dienyne, socialiniuose 

tinkluose ir kt. 

3 UTA koordinavimo 

komandos pasitarimai. 

2022 – 2024m. 
(per mėn. 1 kartą. 

arba esant poreikiui) 

Administracija UTA koordinavimo 

komandos pasidalijimas 

aktualijomis ir 

naujienomis. 

4 Konsultacijos su 

Vilniaus miesto 

savivaldybės UTA 

koordinavimo komanda. 

2022 – 2024 

m. (esant poreikiui) 

Administracija 

UTA komanda 

Aktualios informacijos 

įsisavinimas, sklaida ir 

įgalinimas gimnazijos 

veikloje. 

5 Bendradarbiavimas su 

Kvalifikacijos 

tobulinimo centrais, 

patirties sklaida. 

2022 – 2024m. Administracija Nuolatinė mokymų ir 

seminarų paieška, jų 

organizavimas. 

6 Bendradarbiavimas su 

Ukmergės “Šilo” 

progimnazijos 

mokytojais. 

2022 m.  

kovas-balandis 

Administracija 

UTA komanda 

Pasidalijimas patirtimi 

pamokos scenarijaus 

kūrime. 



7 UTA veiklos plano ir 

komunikacijos plano 

pristatymas Gimnazijos 

tarybos nariams. 

2022 m. 

spalis 

 

Direktorius Gimnazijos Taryba 

supažindinta su UTA 

veiklos planu, pritaria jam. 

8 Atnaujintų programų 

įgyvendinimo 

galimybės – diskusijų 

stalas gimnazijos 

bendruomenei. 

2022 m. 

lapkritis 

MT 

pirmininkas 

Apibrėžtas atnaujintų 

dalykų mokymosi turinys, 

programų skirtumai bei 

panašumai. 

9 Informacijos, susijusios 

su UTA, viešinimas, 

renginių organizavimas 

(mokymai, susitikimai, 

posėdžiai ir kt.) 

2022-2023 m.  UTA komanda Kiekvieną mėnesį viešinti 

gimnazijos svetainėje, 

socialiniuose  tinkluose, 

dienyne ir kt.  

10 Tėvų švietimas UTA, 

įtraukiojo ugdymo 

tema. 

2022–2023 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Pristatymas tėvams 

mokyklos interneto 

svetainėje, tėvų forume ir 

klasių tėvų susirinkimuose 

ir kt. 

11 Mokinių švietimas 

UTA, įtraukiojo 

ugdymo tema. 

2022–2023 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Pristatymas mokiniams 

mokyklos interneto 

svetainėje, socialiniuose  

tinkluose, klasės 

valandėlės metu. 

12 Tikslinių grupių 

duomenų bazių 

(pamokų planų, 

scenarijų pavyzdžių, 

kompetencijų 

žemėlapių ir t.t.) 

kaupimas. 

 

2022–2024 m. 

MG 

pirmininkai 

Mokytojai dalijasi 

patirtimi, kuria pamokų 

scenarijus, užduočių 

situacijas, kompetencijų 

žemėlapius ir t.t.) 

13 Ataskaitų apie UTA 

įgyvendinimą 

pateikimas, aptarimas, 

tobulintinų sričių 

nusimatymas. 

2022–2024 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Susirinkimai, posėdžiai, 

informacija gimnazijos 

svetainėje, socialiniuose 

tinkluose, dienyne ir kt.  

14 Bendradarbiavimas su 

kitomis mokyklomis ir 

švietimo įstaigomis. 

2022–2024 m. Administracija 

UTA komanda 

Mokytojai dalijasi 

patirtimi. 

15 Individualus atnaujintų 

bendrojo ugdymo BP 

nagrinėjimas ir naujovių 

aptarimas metodinių 

grupių posėdžiuose.   

2022–2023 m. MG 

pirmininkai 

Mokytojai dalijasi 

patirtimi, prisiima 

atsakomybę už atnaujintų 

ugdymo programų diegimą 

gimnazijoje. 



16 Kitų šalių ugdymo 

turinio reformos 

įgyvendinimo patirties 

sklaida. 

2022–2023 m. Dalykų 

mokytojai  

Prisiimta atsakomybė už 

ugdymo turinio 

atnaujinimo diegimą, 

supažindinta su kitų šalių 

patirtimi. 

 


