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 TIKSLAS : Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso kaitos 
efektyvaus pritaikymo kuriant socialiai aktyvią, nuolatinį mokymą(si) skatinančią, ugdymo kokybę 
gerinančią aplinką.  

UŽDAVINIAI: 

• Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi, seminarų 
medžiaga; 

• Gerinti pamokos kokybę tobulinant ugdymo metodų parinkimo ir mokinių vertinimo ir 
įsivertinimo  gebėjimus; 

• Tobulinti integruotų pamokų organizavimo gebėjimus. 
 

METODIN ĖS TARYBOS NARIAI: 
1. Roma Vaitkevičienė, pradinių klasių vyr.  mokytoja, mokytojų metodinės tarybos 

pirmininkė. 
2. Rūta Gedminienė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, kalbų metodinės grupės pirmininkė, 

mokytojų metodinės tarybos sekretorė. 
3. Sniegina Kalnikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, pradinių klasių metodinės grupės 

pirmininkė. 
4. Irena Petrauskienė, vyresnioji matematikos mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės pirmininkė. 
5. Viktorija Jagaudien ė, muzikos mokytoja, menų ir soc. mokslų metodinės grupės 

pirmininkė. 
6. Irena Šimkuvienė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, klasių auklėtojų metodinės grupės 

pirmininkė. 
 

 
 

 

VEIKLOS TURINYS: 

Eil.  

Nr. 

Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingas asmuo 

 

Pastabos 
apie 

įvykdymą 
I. POSĖDŽIAI    
2. Metodinės tarybos veiklos planavimas, 

sudėties atnaujinimas.  
Rugsėjo 
mėn. 

R. Vaitkevičienė  

3. Mokytojų ilgalaikių planų, programų 
suderinimas. 

Rugsėjo 
mėn. 

R.Vaitkevičienė. 
Metodinių grupių 
pirmininkai. 

 

4. Dalykų kaupiamojo vertinimo tvarkų Lapkričio 
mėn. 

Dalykų mokytojai.  



aptarimas ir tobulinimas 
 

5. Individualios vaikų pasiekimų pažangos 
stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistemos 
(VIP) aptarimas. Rekomendacijų modelio 
įgyvendinimui parengimas. 
 

Vasario 
mėn. 

 Metodinių grupių 
pirmininkai. 

 

6. Bandomųjų brandos egzaminų 
organizavimas, vertinimas ir rezultatų 
aptarimas. 

Kovo 
mėn. 

Mokytojai 
organizuojantys 
banduomuosius 
egzaminus 

 

7, Mobilių įrenginių, skaitmeninių mokymo 
priemonių, įrankių,  virtualių mokymosi 
erdvių naudojimo pamokoje patirties mainų 
aptarimas, rekomendacijų parengimas. 

Balandžio 
mėn. 

IT mokytoja, 
informacinio centro 
vedėja, dalykų 
mokytojai 

 

8. Metodinių grupių pirmininkų ataskaitos už 
2017-2018 m.m. veiklą, jų aptarimas. 

birželio 
mėn. 

Metodinių grupių 
pirmininkai. 

 

9. Metodinės tarybos veiklos ataskaita už 
2017-2018 m.m., prioritetai sekantiems 
mokslo metams. 

birželio 
mėn. 

R. Vaitkevičienė  

II. METODINĖ VEIKLA    
1.  Seminaras gimnazijos bendruomenei aktualia 

tema  
Vasario 
mėn. 

MT  

2.  Apskritas stalas. Individualios vaikų 
pasiekimų pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 
vertinimo sistemos (VIP) aptarimas. 

Sausio 
mėn. 

Metodinių grupių 
pirmininkai. 
Mokytojai, klasių 
atstovai 

 

3. Metodinė išvyka į Šiaulių Salduvės 
progimnaziją. Pasidalinimas patirtimi dėl 
vaikų individualios pažangos stebėjimo, 
fiksavimo ir vertinimo sistemos. 

m.m. 
eigoje 

MT pirmininkė,   

4. Integruotų  pamokų planavimas. Integruotų 
projektų ir kitų integralių ugdomųjų veiklų 
vykdymas. 

m.m 
eigoje 

Metodinių grupių 
pirmininkai  

 

5.  Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 
seminaruose pagal metodinių grupių 
poreikius.  

m.m. 
eigoje 

Metodinių grupių 
pirmininkai. 
Mokytojai. 

  

6. Švietimo naujovių, metodinės literatūros 
analizė. 
Savišvieta namų darbų skyrimo, vertinimo ir 
tikrinimo klausimais. 

m.m. 
eigoje 

Metodinių grupių 
pirmininkai. 
Mokytojai 

 

7. Mokomųjų dalykų savaičių organizavimas.  Per 
mokslo 
metus 

Metodinių grupių 
pirmininkai. 
Mokytojai. 

 

8. Mokinių darbų parodų, koncertų, proginių 
renginių organizavimas. 

m.m. 
eigoje 

Mokytojai.  

9. Dalykinių olimpiadų, parodų, projektų, 
konkursų, konferencijų organizavimas. 

m.m. 
eigoje 

Metodinių grupių 
pirmininkai. 
Mokytojai. 

 

10. Mokinių rengimas rajoninėms ir 
respublikinėms olimpiadoms, konkursams. 

m.m. 
eigoje 

Mokytojai.  

11. Edukacinių, pažintinių kelionių Spalio   



organizavimas mokiniams ir mokytojams. 
Edukacinė išvyka į Saremų salas.  

mėn. 

12. Gerosios patirties sklaidos inicijavimas ir 
aptarimas (atviros pamokos, pranešimai, 
didaktinės medžiagos pristatymai, 
praktikumai, refleksijos valandos)  

m.m. 
eigoje 

Metodinių grupių 
pirmininkai. 
Mokytojai. 

 

13. Bendri dalykiniai renginiai su 
kaimyninėmis mokyklomis, naujų partnerių 
paieška. 

m.m. 
eigoje 

R. Vaitkevičienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai. 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė             R. Vaitkevičienė 

SUDERINTA 

Mokyklos metodinės tarybos posėdyje 
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