
VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO IR ĮGYVENDINIMO KOMANDOS 

SUDĖTIES SUDARYMO

2022 m.                  d. Nr. V- (1.3E)
Vilnius

Vadovaudamasi Nacionalinės švietimo agentūros rekomendacijomis ir kriterijais,

s u d a r a u ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) ir įgyvendinimo komisiją Vilniaus 

„Laisvės“ gimnazijoje:

1. Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė – komandos vadovė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pavaduojanti direktorių;

2. Jūratė Zautraitė, komandos narė, atsakinga už atnaujintų lietuvių kalbos ir 

literatūros bendrųjų programų diegimą;

3. Edita Balinskienė, komandos narė, atsakinga už atnaujintų matematikos bendrųjų 

programų diegimą;

4. Natalja Kitkovskaja komandos narė, atsakinga už atnaujintų užsienio k. (rusų) 

bendrųjų programų diegimą;

5. Vaiga Stanevičienė, komandos narė, kalbų metodinė grupės pirmininkė, atsakinga 

už atnaujintų anglų k. (1-oji užsienio k.) bendrųjų programų diegimą;

6. Baltrus Norvaišas, komandos narys, atsakingas už atnaujintų biologijos bendrųjų 

programų diegimą;

7. Jurgita Berniukevič, komandos narė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 

pirmininkė, atsakinga už atnaujintų fizikos ir astronomijos bendrųjų programų diegimą;

8. Jolita Rancovienė, komandos narė, metodinės grupės pirmininkė, atsakinga už 

atnaujintų gyvenimo įgūdžių ugdymo ir muzikos bendrųjų programų diegimą;

9. Vaidas Mockevičius, komandos narys, atsakingas už atnaujintų pilietiškumo 

ugdymo bendrųjų programų diegimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių               Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
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