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1. Apibendrinta informacija apie atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimą.
Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerija  (toliau  –  ŠMSM)  ir

Nacionalinė  švietimo  agentūra  (toliau  –  NŠA),  įgyvendindamos  Europos  Sąjungos  struktūrinių
fondų  projektą  „Skaitmeninio  ugdymo  turinio  kūrimas  ir  diegimas“,  vykdo  bendrojo  ugdymo
mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą. Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindinės kryptys: stiprinti
asmens  savybių  ir  vertybių  ugdymą  ir  sukurti  sąlygas  kiekvienam  mokiniui  įgyti  aukštesnius
pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus. 

ŠMSM  ministro  2022  m.  rugsėjo  30  d.  įsakymo  Nr.  V-1541  „Dėl  priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintos
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos. Šio įsakymo 2
punkte nustatyta, kad:

1. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  visi  švietimo teikėjai,  vykdantys priešmokyklinio ugdymo
programą,  įgyvendina šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje  Programoje nurodytą  Priešmokyklinio
ugdymo bendrąją programą;

2.  nuo  2022  m.  rugsėjo  1  d.  mokyklos,  kurių  išlyginamosiose  klasėse,  grupėse  ar
individualiai  ugdomi  grįžę  ir  atvykę  iš  užsienio  mokiniai,  siekiantys  įgyti  pakankamų  lietuvių
kalbos gebėjimų ir kompetencijų, būtinų mokymuisi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose pagal
visų dalykų bendrąsias programas bei socialinei ir kultūrinei integracijai, įgyvendina šio įsakymo
1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)
bendrąją programą;

3. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, vykdančios ugdymą tautinių mažumų (lenkų) kalba
arba mokančios tautinių mažumų (lenkų) kalbos, šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje
nurodytą Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrąją programą įgyvendina III
gimnazijos klasėje, o nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. – IV gimnazijos klasėje;

4. nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. visos mokyklos, vykdančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas, šio įsakymo 1 punktu patvirtintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, įgyvendina 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasėse;

5. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos mokyklos, vykdančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas, šio įsakymo 1 punktu patvirtintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas įgyvendina 1–10 ir I–IV gimnazijos klasėse;

6. 2023 m. balandžio 19 d. organizuojamas III gimnazijos klasės mokinių, kurie nuo 2022
m.  rugsėjo  1  d.  mokėsi  pagal  šio  įsakymo  1  punktu  patvirtintoje  Programoje  nurodytą  Lenkų
tautinės  mažumos  gimtosios  kalbos ir  literatūros  bendrąją programą,  tarpinis  mokymosi  pagal
vidurinio ugdymo programą pasiekimų patikrinimas, kuris yra valstybinio lenkų gimtosios kalbos ir
literatūros brandos egzamino dalis;
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7. nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. organizuojami mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo
programas,  tarpiniai  mokymosi  pasiekimų patikrinimai,  kurie  yra valstybinio brandos egzamino
dalis;

8. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasėse
organizuojami vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrosiomis programomis;

9. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagrindiniai ugdymo pasiekimų patikrinimai organizuojami
vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

10. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. valstybiniai brandos egzaminai organizuojami vadovaujantis
šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.

2. Mokyklų pasirengimas įgyvendinti bendrąsias ugdymo programas (toliau – BUP).
Rekomenduojami šie sėkmingo pasirengimo žingsniai:
Pirmas  žingsnis.  Inicijuoti  ir  įveiklinti  ugdymo  turinio  atnaujinimo  (toliau  –  UTA)

komandą,  kuri  pradžioje  turėtų  aptarti  narių  vaidmenis,  atsakomybės  sritis,  veikimą,
partnerystę,  išteklius  ir  kt.  Komandai  taip  pat  reikėtų  sutarti  bendrą  tikslą,  UTA  turinį,
principus. Svarbu į komandą įtraukti mokytojus, besimokančius dirbti pagal atnaujintas BUP,
paskirti asmenis, atsakingus už komunikacijos, socialinės partnerystės koordinavimą. Vienas iš
sėkmės veiksnių, padėsiančių mokyklai sėkmingai pasiruošti diegti atnaujintą ugdymo turinį, –
vadovo  ir  visos  komandos  narių  lyderystė.  Naudinga  metodinė  priemonė  
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/04/Kaip-mokyklos-vadovui-pasirengti-
atnaujintu-BP-diegimui-mokykloje.pdf

Antra žingsnis. UTA komandai pasirengti UTA veiksmų planą, kurio tikslas – pasiruošti
UTA įgyvendinimui  mokykloje.  Šiame plane  mokykla  turėtų  nusimatyti  situacijos  įsivertinimą,
kuris padėtų identifikuoti, ką mokykla jau turi ir ko dar trūksta sėkmingam UTA įgyvendinimui.
Vienas  siūlomų  įsivertinimo  įrankių  –  „Pasirengimo  diegti  atnaujintas  bendrąsias  programas
įsivertinimo kriterijai“  https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-
DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v12-su-
priedais.pdf

Trečias žingsnis. Sudaryti sąlygas UTA diegimui. Tai kvalifikacijos tobulinimas, reikiamų
specialistų užtikrinimas, ugdymo priemonių bei aplinkų atnaujinimas. Tai ypač svarbu ruošiantis
įtraukiąjam  ugdymui.  Naudinga  nuoroda
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-
MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf

 Naudingu įrankiu galėtų būti „Metodinės rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo
ugdymo mokyklų funkcinius  erdvinius pokyčių planus“ https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/metodines-
rekomendacijos-rengiant-ir-igyvendinant-bendrojo-ugdymo-mokyklu-funkcinius-erdvinius-
pokyciu-planus

Ketvirtas žingsnis. Mokyklų interneto svetainėse sukurti paskyrą, skirtą UTA informacijos
skelbimui.  Užtikrinti  pasirengimo  UTA  komunikaciją,  tinklaveiką,  kuri  padėtų  laiku  užtikrinti
informacijos sklaidą visai  mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams. Naudinga nuoroda
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf 

Vyriausioji specialistė Diana Griciuvienė
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