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Kaunas 
 

Siekdamas tinkamai ir laiku pasirengti atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) 

įgyvendinimui Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje: 

1. S u d a r a u  tokios sudėties darbo grupę UTA įgyvendinimui: 

1.1. Sigitas Alubauskas – darbo grupės pirmininkas, direktorius, atsakingas už darbo 

grupės veiklos planavimą, organizavimą, kontrolę, įsivertinimą, žmogiškųjų ir materialinių 

išteklių analizę, apsirūpinimą mokymo priemonėmis, mokymosi aplinkų tobulinimą, pamokos 

stebėsenos protokolo parengimą; 

1.2. Ilona Mozūrienė – darbo grupės pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už kuruojamų dalykų metodinių grupių veiklų organizavimą (priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo programos), gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais (ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Rasytė“) ir veiklos stebėsenos organizavimą bei 

įsivertinimą; 

1.3. Jurgita Surgėlienė – darbo grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga 

už kuruojamų dalykų metodinių grupių veiklų organizavimą (pagrindinio ugdymo 1 dalies 

programa), kvalifikacijos kėlimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais (Milikonių progimnazija) ir veiklos stebėsenos organizavimą bei  įsivertinimą; 

1.4. Indrė Kondrotienė – darbo grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga 

už kuruojamų dalykų metodinių grupių veiklų organizavimą (pradinio ir pagrindinio ugdymo 1 

dalies programa), komunikaciją ir informavimą, gerosios patirties sklaidą, ir veiklos stebėsenos 

organizavimą bei įsivertinimą; 

1.5. Birutė Čiegienė – darbo grupės narė, Metodinės tarybos pirmininkė, mokytoja, 

atsakinga už metodinių grupių veiklų organizavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi bei grįžtamojo 

ryšio užtikrinimą; 

1.6. Dalia Paliackienė, Daiva Eviltienė, Jurgita Karkauskienė, Jurgita Vilkienė-

Cybrenkovienė, Kristina Karčauskienė, Rasa Levišauskienė, Edita Saldaitė-Džiaugienė, Evelina 

Virbalienė – darbo grupės narės, dalykų metodinių grupių pirmininkės, mokytojos, atsakingos už 
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metodinių grupių veiklų organizavimą, planavimą, narių informavimą, gerosios patirties sklaidą, 

grįžtamąjį ryšį; 

1.7. Rūta Mirauskienė, Kristina Dubinskė – darbo grupės narės, švietimo pagalbos 

specialistės, atsakingos už švietimo pagalbos specialistų veiklų koordinavimą, pagalbos 

mokytojams teikimą įtraukiojo ugdymo klausimais; 

1.8. Loreta Bulotienė – darbo grupės narė, sekretorė, mokytoja, atsakinga už grupės 

veiklos dokumentavimą, informacinių pranešimų progimnazijos bendruomenei rengimą. 

2. Į p a r e i g o j u  darbo grupę parengti: 

2.1. atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planą 2022–2023 ir 

2023–2024 mokslo metams – iki 2022-09-27; 

2.2. atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupės veiklos įsivertinimo 

kriterijų ir rodiklių matricą – iki 2022-09-27. 

3. N u s t a t a u  darbo grupės posėdžių periodiškumą – kas antro mėnesio, paskutinės 

savaitės trečiadienį. 

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 
 
 
Direktorius      Sigitas Alubauskas 


