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Vadovaudamasi „Rekomendacijomis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei 

veiklai organizuoti“ patvirtintomis Pedagogų profesinės raidos centro direktoriaus 2009 m. gegužės 

25 d. įsakymu Nr. 1.18-71: 

1. T v i r t i n u  šios sudėties mokyklos metodinę tarybą: 

Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė. 

Žaneta Gineitienė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, metodinės tarybos sekretorė. 

Nariai: 

Nijolė Kadytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Remigijus Vaznys, vyresnysis geografijos mokytojas 

Inga Klinauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Vilma Geležėlienė, matematikos mokytoja metodininkė 

Deimantė Semaškienė, vyresnioji technologijų ir inžinerijos mokytoja 

Nerijus Medeišis, vyresnysis biologijos mokytojas, chemijos mokytojas 

Reda Meškienė, vyresnioji logopedė 

Alma Baltutienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Ramutė Zorienė, etikos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja 

2. T v i r t i n u  Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos metodinės tarybos 

veiklos nuostatus (pridedama). 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 2017 m. 

gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-295 „Dėl metodinės tarybos sudėties tvirtinimo“. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

pavaduojanti direktorių                                      Nijolė Kadytė 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijos direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, pavaduojančios direktorių  

2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-1(1.5) 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI 
  

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos (toliau – Progimnazijos) metodinės tarybos 

(toliau – Metodinė taryba) nuostatuose pateikiami metodinės veiklos principai, tikslas, uždaviniai, 

metodinės veiklos kryptys, organizavimo formos. 

2. Metodinės tarybos veiklos paskirtis – organizuoti nuoseklią metodinę  veiklą 

progimnazijoje, koordinuoti nuolatinį jos vyksmą, kad mokytojas jaustų savo darbo prasmingumą, 

perspektyvą, suvoktų ugdymo proceso kaitos būtinumą, siektų gerinti mokinių pasiekimus; 

užtikrinti, kad progimnazijoje besikurianti kokybiškai nauja metodinės veiklos organizavimo 

kultūra padėtų mokytojui pajausti kolegialaus bendravimo ir bendradarbiavimo prasmingumą. 

3. Metodinę veiklą organizuoja progimnazijos Metodinė taryba. 

3.1. Ugdymo problemos sprendimo darbo grupė – tam tikrai pedagoginei problemai 

spręsti, inovacijai diegti progimnazijoje susibūrusi mokytojų grupė. 

3.2. Metodinės tarybos nariai – direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ugdymo sričių 

mokomųjų dalykų mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų deleguoti atstovai.  

3.3. Progimnazijos Metodinė taryba – progimnazijos Metodinės tarybos narius jungianti 

savivaldos institucija, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinę veiklą progimnazijoje.  

4. Metodinė taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, Progimnazijos nuostatais, patvirtintais 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-354 ir šiais nuostatais.  

5. Progimnazijos Metodinės tarybos veiklos organizavimo nuostatai parengti remiantis 

Rekomendacijomis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti, 

patvirtintomis Pedagogų profesinės raidos centro direktoriaus 2009 m. gegužės 25 d. įsakymu 

Nr.1.18-71. 

 

II. SKYRIUS 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

6. Metodinės tarybos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas progimnazijos pedagogams nuolat 

tobulinti kvalifikaciją ir dalykines bei pedagogines kompetencijas, skatinti, reflektuojant savo 

darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti savo gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę 

saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo proceso kokybės. 

7. Metodinės tarybos veiklos uždaviniai:  

7.1. telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką; 

7.2. skleisti švietimo naujoves bei pedagoginę patirtį; 

7.3. plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, ruošiantis organizuoti ugdymo procesą ir jį 

įgyvendinant; 

7.4. koordinuoti sistemingos tarpdalykinės integracijos  procesą progimnazijoje. 

8. Metodinės veiklos formos gali būti (pamokos stebėjimas ir aptarimas, patyrusio 

mokytojo konsultacijos, seminarai, mokslinės, praktinės bei metodinės konferencijos, metodinės 

dienos, konkursai, pedagoginių idėjų mugės, kūrybinių grupių veikla, naujovių apžvalga, anotacijų, 

publikacijų, rekomendacijų rengimas, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas, 



bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritojo stalo diskusijos, kolegų 

mokymas, stažuotės ir kt.) ir pasirenkamos pagal metodinės veiklos tikslus. 

 

III. SKYRIUS 

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

  
9. Progimnazijoje veikia Ugdymo problemos sprendimo darbo grupės ir Metodinė taryba. 

10. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas, kuris yra mokytojas, 

turintis ne mažesnę nei mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.  

11. Metodinės tarybos pirmininką renka Metodinė taryba balsų dauguma.  

12. Metodinės tarybos pirmininkas: 

12.1. inicijuoja Metodinės tarybos veiklos planų bei projektų rengimą; 

12.2. vadovauja Metodinei tarybai ir telkia narius veiklos programos bei projektų 

įgyvendinimui; 

12.3. rūpinasi palankaus darbo mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius tarpusavio 

santykius; 

12.4. stebi analizuoja bei vertina Metodinės tarybos veiklą bei darbo rezultatus; 

12.5. atstovauja Metodinei tarybai ir palaiko ryšius bei plėtoja bendradarbiavimą su 

įvairiomis institucijomis; 

12.6. teikia metinės veiklos ataskaitas mokytojų tarybai; 

12.7. inicijuoja Ugdymo problemos sprendimo darbo grupių sudarymą, teikia Metodinei 

tarybai svarstyti bei progimnazijos direktoriui tvirtinti. 

13. Metodinės tarybos susirinkimai yra galiojantys, jeigu susirinkime dalyvavo ne mažiau 

2/3 tarybos narių. 

14. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma. 

15. Jeigu balsavimo metu susidaro vienodas balsų skaičius – lemia Metodinės tarybos 

pirmininko balsas. 

16. Metodinę veiklą koordinuoja progimnazijos direktorius ar direktoriaus  pavaduotojas 

ugdymui.  

17.Metodinė taryba renkama 3 metų laikotarpiui. 

 

IV. SKYRIUS 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS 

  

18. Ugdymo problemos sprendimo darbo grupės veiklos kryptys: 

18.1. aptarti tarpdalykinę integraciją, sudaryti individualiąsias dalykų programas, gabių ir 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymo individualizuotas programas; 

18.2. aptarti ugdymo problemos sprendimo vyksmą; 

18.3. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų; dalyvauti 

diagnozuojant mokinių pasiekimus; 

18.4. analizuoti ugdymo proceso kokybinius pokyčius (pamokos kokybė, vertinimas ir 

įsivertinimas, individuali mokinio pažanga, medijų naudojimas, tiriamoji veikla ir kt.); 

18.5. aptarti sėkmingą ugdymo turinio įgyvendinimą, inicijuoti inovacijų diegimą; 

18.6. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Metodinei tarybai; 

18.7. aprobuoti mokomųjų dalykų teminius planus ir teikti rekomendacijas progimnazijos 

vadovui dėl jų tvirtinimo. 

19. Progimnazijos Metodinės tarybos veiklos kryptys:  

19.1. Planuoti ugdymo turinį:  

19.1.1 aptarti mokinių mokymosi bei mokytojų pedagoginės veiklos poreikius ir 

progimnazijos susitarimus dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos 

pasiūlos;  

19.1.2. atrinkti, integruoti ir derinti dalykų mokymo turinį;  



19.1.3. susitarti dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir 

tvarkos;  

19.1.4. aptarti kartu su mokyklos bibliotekininku naujų vadovėlių ir mokymo priemonių 

įsigijimą atsižvelgiant į ugdymo procesui skiriamas progimnazijos lėšas, analizuoti jų naudojimą;  

19.1.5. įvertinti ugdymo proceso įtaką mokinių pasiekimams; 

19.1.6. susitarti dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;  

19.1.7. analizuoti ugdymo proceso kokybinius pokyčius (pamokos kokybė, vertinimas ir 

įsivertinimas, individuali mokinio pažanga, medijų naudojimas, tiriamoji veikla ir kt.); 

19.1.8. analizuoti bendradarbiavimą progimnazijoje  ugdant specialiųjų poreikių mokinius, 

pedagoginių problemų sprendimo būdus ir darbo metodikas;  

19.1.9. dalyvauti vertinant mokinių pasiekimus, aptarti mokinių elgesio, jų lankomumo 

gerinimo, mokyrnosi krūvių optimalumo klausimus;  

19.1.10. dalintis gerąja patirtimi, aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos 

derinti su progimnazijos veiklos tikslais; 

19.1.11.  keistis informacija ir bendradarbiauti su kitų mokyklų Metodinėmis tarybomis. 

20. Kartu su progimnazijos vadovu nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus 

mokykloje. 

 

VI. SKYRIUS 

METODINĖS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

21. Tarybos nariai turi teisę: 

21.1. dalyvauti Metodinės tarybos veikloje; 

21.2. organizuoti metodinį darbą progimnazijoje; 

21.3. teikti siūlymus dėl metodinės veiklos tobulinimo progimnazijoje; 

21.4. dalyvauti Metodinės tarybos balsavimuose, sprendžiant metodinio darbo klausimus. 

22. Metodinės tarybos narių pareigos: 

22.1. dalyvauti Metodinės tarybos susirinkimuose; 

22.2. laikytis Metodinės tarybos pirmininko teisėtų sprendimų; 

22.3. laikytis bendrosios ir pedagogo etikos normų. 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Metodinės tarybos nuostatus aprobuoja visuotinis metodinės tarybos narių 

susirinkimas. 

24. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Metodinės tarybos bei kitų metodinę veiklą 

organizuojančių asmenų iniciatyva.  

25. Pakeitimai ir papildymai derinami su progimnazijos direktoriumi, Mokytojų taryba, 

Metodine taryba. 

________________ 

 


