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Sr.turrg R.KURSENU srASIo ANGLTCKIo pRoGIMl\AZrJos
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL SIAULIU R. runSnNg srASIo ANGLrcKro pRoGrMNAZrJos METoDTNES

TARYBOS SUDETIES BEI METODINES TARYBOS VEIKLOS NUOSTATU
TVIRTINIMO

2022m. sausio 13 d. Nr. V-4(1.5)
KurSenai

Vadovaudamasi ,,Rekomendacijomis mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq metodinei
veiklai organizuoti" patvirtintomis Pedagogq profesines raidos centro direktoriaus 2009 m. geguZes
25 d. isakymu Nr. 1.18-71 ir atsiZvelgdama i 2022 m. sausio 10 d. Metodines tarybos posedZio
protokolo Nr. 1 nutarimus:

1. S u d ar au Sios sudeties Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazijos Metoding
taryb4:

Pirmininke - Birute Sufinskiene, lietuviq kalbos ir literatfiros mokyoja metodininke
Sekretore - Vilma GeleZeliene, matematikos mokyoja metodininke
Nariai:
Nijole Kadye, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininke
Ingrida Kudrevidiene, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokltoja

metodininke
Diana Bemotiene, pradinio ugdymo mokyoja metodininke
Remi gij us Y azny s, geo grafij o s mokytoj as metodininkas
Sandra Petkuviene, anglq kalbos mokytoja metodininke
Deimante Sema5kiene, vyresnioj i technolo gij q ir inZinerij os mokytoj a
Nerij us Medei5is, biologij os moky,toj as metodininkas, chemij os mokyoj as
Reda Me5kiene, vyresnioji logopede
Alma Baltutiene, pradinio ugdymo mokytoja metodininke
Ramute Zoiene, etikos mokyoja metodininkd, rusq kalbos mokl.toja
2.T v i rt i n u Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnaiijos Metodines tarybos

veiklos nuostatus (pridedama).
3. P r ip ai,i s t u netekusiu galios Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio mokyklos 2020 m.

sausio 15 d. isakymqNr. V-1(1.5),,Del metodines tarybos sudeties bei metodines tarybos veiklos
nuostatrtr tvirtinimo" su visais pakeitimais.
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PATVIRTINTA
Siauliq r. KurSenq Stasio
pro gimnazij os direktoriaus
2022m. sausio 13 d. isakymuNr.

SraulnT R. KURSENU srAsro ANGLrcKro pRoGrMNAZrJos
METODINES TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Anglickio

v-4(1.s)
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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Kur5entl Stasio Anglickio progimnazijos (toliau - Progimnazijos) metodines
tarybos (toliau - Metodine taryba) nuostatuose pateikiami metodines veiklos principai, tikslas,
uZdaviniai, metodines veiklos kryptys, organizavimo formos.

2. Progimnazijoje metoding veikl4 organizuoja Metodine taryba.
3. Metodin6s tarybos veiklos paskirtis organizuoti nuosekli4 metoding veikl4

progimnazijoje, koordinuoti nuolatinijos vyksm4, kad mokytojas jaustq savo darbo prasmingum4,
perspektyv4, suvoktq ugdymo proceso kaitos butinum4, siektq gerinti mokiniq pasiekimus;
uZtikrinti, kad pro$imnazijoje besikurianti kokybi5kai nauja metodines veiklos organizavimo
kult[ra padetq mokytojui pajausti kolegialaus bendravimo ir bendradarbiavimo prasmingum4.

4. Progimnazijos Metodin6 taryba - progimnazijos Metodines tarybos narius jungianti
institucija, kuri organizuoja ir koordinuoja metoding veikl4 progimnazijoje.

5. Metodin6s tarybos nariai - direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ugdymo sridiq
mokomqiq dalykq mokytojq bei Svietimo pagalbos specialistq deleguoti atstovai, aktyvus
mokyojai, savanoriSkai norintys isitraukti I Metodines tarybos veikl4.

6. Ugdymo problemos sprendimo darbo grupd - tam tikrai pedagoginei problemai
sprgsti, inovacijai diegti progimnazijos Metodines tarybos ar savivaldos institucijos inicijuota
mokytojq grupe.

7. Metodine taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Svietimo, mokslo
ir sporto ministerijos norminiais teises aktais, Progimnazijos nuostatais, patvirtintais Siauliq rajono
savivaldybes tarybos 202lm.liepos 27 d. sprendimu Nr. T-230 ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS
METODINES TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UZPAVTNTAT

8. Metodines tarybos veiklos tikslas - sudaryti s4lygas Progimnazijos pedagogams nuolat
tobulinti kvalifikacij4 ir dalykines bei pedagogines kompetencijas, skatinti, reflektuojant savo
darbq, ie5koti i5kilusiq problemq sprendimq, aptarti ir skleisti savo ger4j4 patirti, pletoti pedagoging
savirai5k4 ir ktrybi5kum4, igyvendinti inovacijas, siekti ugdymo proceso kokybes.

9. Metodines tarybos veiklos uZdaviniai:
9.1. telkti mokytojus igyvendinti Salies ir regiono Svietimo politik4;
9.2. skleisti Svietimo naujoves bei pedagoging patirti;
9.3. pletoti mo$tojq bendradarbiavim4, ruo5iantis organizuoti ugdymo procesq ir ji

igyvendinant;
9.4. koordinuoti sistemingos tarpdalykines integracijos procesq Progimnazijoje.
10. Metodines veiklos formos gali bDti: pamokos stebejimas ir aptarimas, patyrusio

mokytojo konsultacijos, seminarai, mokslines, praktines bei metodines konferencijos, metodinds
dienos, konkursai, pedagoginiq idejq muges, klrybiniq grupiq veikla, naujoviq apLvalga, anotacijq,
publikacijq, rekomendacijq rengimas, metodiniq larbq, mokymo ir mokymosi priemoniq rengimas,
bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritojo stalo diskusijos, kolegq
mokymas, staZuotes ir kt. bei pasirenkamos pagal metodines veiklos tikslus.



III SKYRIUS
METODINES VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

11. Progimnazijoje veikia Metodine taryba ir Ugdymo problemos sprendimo darbo grupes.
12. Metodines tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip tris kartus per kalendorinius

metus. PosedZiai protokoluojami ir kaupiami Metodines tarybos nariams tinkamu budu.
13. Metodines tarybos posedZiuose gali dalyvauti mokytojai, klasiq vadovai ir kiti

suinteresuoti asmenys.
14. Metodinei tarybai vadovauja tarybos nariq balsq dauguma i5rinktas pirmininkas, kuris

yra mokyojas, turintis ne maZesng nei mokytojo metodininko kvalifikacing kategorij4.
1 5. Metodines tarybos pirmininkas:
15.1. kalendoriniams metams inicijuoja Metodines tarybos veiklos planq ir projektq

rengim4 bei telkia narius jq igyvendinimui;
15.2.kurrapalankq darbo mikroklimat4, puoseleja demokratinius tarpusavio santykius;
15.3. stebi analizuoja bei vertina Metodines tarybos veiklq bei darbo rezultatus;
15.4. atstovauja Metodinei tarybai ir palaiko rySius bei pletoja bendradarbiavim4 su

ivairiomis institucij omis ;

15.5. teikia metines veiklos ataskaitas mokytojq tarybai kalendoriniq metq pradZioje.
16. Metodirtes tarybos susirinkimai yra galiojantys, jeigu susirinkime dalyvavo ne maZiau

213 tarybos nariq.
17. Tarybos sprendimai priimami balsq dauguma. Jeigu balsavimo metu susidaro vienodas

balsq skaidius - lemia Metodines tarybos pirmininko balsas.
18. Metoding veikl4 koordinuoja Progimnazijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas

ugdymui.
19. Metodines tarybos sudetis tvirtinama direktoriaus isakymu 3 metq laikotarpiui.

IV SI(YRIUS
METODINES TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS

20. Progimnazijos Metodin6s tarybos veiklos kryptys:
20.1.kartu su Progimnazijos vadovu nustatyti mokytojq metodines veiklos prioritetus

Progimnazijoje;
20.2. aptarti mokiniq mokymosi bei mokytojq metodines veiklos poreikius ir

Progimnazijos susitarimus del mokomqjq dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqiq dalykq galimos
pasiulos;

20.3. atrinkti, integruoti ir derinti dalykq mokymo turini;
20.4. susitarti del ilgalaikiq ir mokomqjq dalykq planq rengimo principq ir tvarkos;
20.5. aprobuoti mokomqiq dalykq teminius planus;
20.6. aptarti kartu su Progimnazijos bibliotekininku naujq vadoveliq ir mokymo priemoniq

isigijim4 atsiZvelgiant i ugdymo procesui skiriamas Progimnazijos leSas, analizuoti jq naudojim4;
20.7. analizuoti ugdymo proceso kokybinius pokydius (pamokos kokybe, vertinimas ir

isivertinimas, individuali mokinio paLanga, skaitmeninio turinio naudojimas, tiriamoji veikla ir kt.);
20.8. pasirinkti ar keisti naujus mokymosi metodus, uZtikdnandius kokybi5k4 ugdym4(si);
20.9. dalintis ger41a metodine patirtimi, aptarti mokytojq kvalifikacijos tobulinimo

poreikius, juos derinti su Progimnazijos veiklos tikslais;
20.10. ivertinti, ar metodine veikla itakojo ugdymo procesq;
20.11. keistis informacija ir bendradarbiauti su kitq mokyklq Metodinemis tarybomis.
21. Ugdymo problemos sprendimo darbo grupds veiklos kryptys:
21.1. sprgsti Metodines tarybos arba kitos Progimnazijos savivaldos institucijos ivardint4

problem4, susijusi4 su tarpdalykine integracija, individualiqjq dalykq, gabiq ir specialiqjq poreikiq
mokiniq ugdymo individuali zuotr4 pro gramq sudarymu ir kt;

21.2. aptarti ugdymo problemos sprendimo vyksm4;



21.3. konsultuotis del pedagoginiq problemq sprendimo b[dq ir darbo metodikq.

V SKYRIUS
METODINES TARYBOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

22. Metodines tarybos nariq teises :

22.1 . or ganizuoti metodin! darb4 Progimnazij oj e;
22.2. teikti siUlymus del metodines veiklos tobulinimo Progimnazijoje.
23. Metodines tarybos nariq pareigos:
23.1. dalyauti Metodines tarybos susirinkimuose ir veikloje;
23.3.la1ky1is bendrosios ir pedagogo etikos normq.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Metodines tarybos nuostatus rengia visuotinis Metodines tarybos nariq susirinkimas.
25. Nuostatai gali bfti keidiami ir papildomi Metodines tarybos bei kitq rnetoding veiklq

organizuojandiq asmenq iniciatyva.
26. Pakertirnai ir papildymai derinami su Progimnazijos direktoriumi, Mokyojq taryba,

Metodine taryba.

Pritarta
Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio
progimnazijos Metodines tarybos
2022-01 - l0 posedZio protokoliniu
nutarimu Nr. 1
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