
2015  METŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 
 
 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 
 

• Dėmesys kiekvienam vaikui. 
• Geras pamokų lankymas. 
• Pažangos skatinimas. 
 

 
 

TIKSLAI: 
 
1. Įgilinti į įvarialypius mokinių poreikius , kūrybiškai taikyti rezultatus. 
2. Aptarti su tėvais apie dalykinių pasiekimų ugdymą. 
3. Formuoti savarankišką ir kūrybingą asmenybę, pilietiškumą, sveiką pilietį estetiškoje ir 
saugioje mokykloje. 
 
UŽDAVINIAI : 
 
1. Organizuoti ugdymą, skatinant aktyvų vaikų mokymąsi, siekiant pažangos, sėkmės, 
atsižvelgiant į jų individualumą. 
2. Tobulinti tėvų švietimą. 
3. Kelti pedagogų kvalifikaciją. 
4. Dalyvauti konferencijose, akcijose, šventėse, projektinėje veikloje. 
5. Pamokose taikyti įvairius netradicinius darbo metodus. 
 
METODINĖ TARYBA: 
 
Pirmininkas – Sondra Bartulienė, biologijos mokytoja metodininkė , technologijų vyr. mokytoja. 
Nariai: 
Regina Miknevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. 
Jūratė Garnienė, chemijos vyr. mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė. 
Marytė Dižavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 



1 TIKSLAS.  Įgilinti į įvarialypius mokinių poreikius, kūrybiškai taikyti rezultatus. 
 
 
Priemonės 
 

 
Laikas 

 
Atsakingi 
vykdytojai/koor- 
dinatoriai/par-
tneriai 

 
Ištekliai 

 
Rezultatai, sėkmės, 
kriterijai 

1.Mokyklos 
metodinės grupės 
darbo plano 
pristatymas. 
Ataskaita už 2014 
m. 

2015 m. 
sausis 

S.Bartulienė Intelektualieji Aptarsime 
įgyvendintas plano 
dalis. Kursime 
vieningą darbo 
sistemą. 

 
2. Geroji vaikų 
ugdymo praktika, 
darbo principai. 
Mokinių vertinimas 
ir įsivertinimas. 

 
2015 m. 
vasaris 
 

 
S.Bartulienė 

 
Intelektualieji 

 
Pagal testus, 
anketas, pateiktą 
darbo metodiką 
gebėsime nustatyti 
gabius mokinius. 
Metodinės tarybos 
pirmininkė 
pasidalins patirtimi 
apie standartizuotų 
testų vertinimą 
(vertinimo 
ekspertė). 

 
3. Mokinių 
lankomumo 
problemos bei 
sėkmės. Pokalbis 
„Kaip mūsų 
mokiniams sekėsi 
lankyti pamokas, 
kiek tai įtakojo 
mokymosi turinį?“ 

 
2015 m. 
sausis 
 

 
S.Bartulienė 
A. Bartkevičienė 

 
Intelektualieji 

 
Teikti pasiūlymus 
dėl lankomumo. 

 
4. Mokinių 
pasiekimai 
pradinėse klasėse. 
Diskusija „Kaip 
išsaugoti gerus 
mokinių 
pasiekimus?“ 

 
2015 m. 
sausis 
kovas 

 
S.Bartulienė 
R.Miknevičienė 

 
Intelektualieji 

 
Mokytojai susitars 
dėl gabių mokinių 
mokymo. 

 
6. Klasės auklėtojo 
planų kūrimas. 
Diskusija „Tėvų 
įtraukimas į 
vieningą darbą su 
vaikais“. 

 
2015 m. 
rugpjūtis 

 
S.Bartulienė 
J.Stankevičienė 

 
Intelektualieji 

  
Auklėtojai pagal 
vieningą sistemą 
kurs ir analizuos 
planus. 



 
 
7. Seminarai. 
Mokytojų 
kvalifikacijos 
kėlimas. 
Pagal mokymus 
vertinimo 
ekspertams 
pateiksiu medžiagą 
apie įvairius testus, 
jų pritaikymą 
pamokose. 
Integruotų pamokų 
būtinybė mokinio 
savišvietai.  

 
2015 m.  

 
S. Bartulienė 

 
Mokytojų 
kvalifikacija 

 
Kils mokytojų 
kvalifikacija, 
paįvairins pamokų 
turinį įdomiais 
mokymo metodais. 

 
8. Kultūrinio 
mokytojo 
gyvenimo etapai. 
Išvykos pagal 
poreikius. 

 
2015 m. 

 
S.Bartulienė 

 
Intelektualieji 

 
Kultūrinių žinių 
gilinimas, 
paįvairinant pamokų 
tematiką. 
 
 

 
2 TIKSLAS . Aptarti su tėvais apie dalykinių pasiekimų ugdymą 
 
 
Priemonės 

 
Laikas 

 
Atsakingi 
vykdytojai/koordi- 
natoriai/partneriai 

 
Ištekliai 

 
Rezultatai, 
sėkmės, kriterijai 

 
1. Dėl aktyviojo 
ugdymo sistemų 
naudojimo 
galimybių. 

 
2015 m. 
rugsėjis 
 

 
S.Bartulienė 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 J.Stankevičienė 

 
Intelektualieji 

 
Teikti pasiūlymus .  

 
2. Tėvų 
informavimas ir 
konsultavimas 
įvairiais 
klausimais. 

 
2015 m. 

 
S.Bartulienė 
J.Garnienė 
R.Miknevičienė 
M.Dižavičienė 

 
Intelektualieji 

 
Bus įvertinta kaip 
tėvai atsižvelgia į 
informavimo 
priemones. 

 
3. Projektinė 
veikla vykdant 
tėvų, mokinių 
švietimą ugdymo 
klausimais. 
Dalyvavimas 
sveikatos gerinimo 
projekte 
„Paatviraukime...“ 

 
2015 m. 

 
S.Bartulienė 
Soc. pedagogas 
A. Bartkevičienė 
 

 
Intelektualieji 

  
Bus akyvesnis tėvų 
– mokinių – 
mokytojų 
bendravimas 
bendruomenių 
metams 
paskelbimas. 



 
 4. Mokytojų 
gerosios patirties 
sklaida. 
Kūrybingos 
pamokos sklaida. 
Mokytojai turės 
galimybę aplankyti 
kitų mokytojų 
pamokas, stebėti 
bei pasimokyti. 

 
2015 m. 

 
S.Bartulienė 
 

 
Intelektualieji 

 
Mokytojai turės 
galimybę pasidalinti 
gerąja patirtimi, 
pakalbėti bendram 
rate apie silpnąsias 
ir stipriąsias puses. 

  
5. Tėvų 
dalyvavimas 
bendruose 
seminaruose bei 
renginiuose. 

 
2015 m. 
spalis 

 
S.Bartulienė 
Soc. Pedagogas 
A.Bartkevičienė 
 

 
Intelektualieji 

 
Tėvai turės 
galimybę aptarti 
mokymosi 
rezultatus, suprasti 
paauglio gyvenimo 
kryžkeles. 

 
6. Mokytojų 
gerosios patirties 
sklaida „Gabių ir 
talentingų vaikų 
ugdymas bei 
pastebėjimas“. 

 
2015 m. 
gegužės m. 

 
S.Bartulienė 

 
Intelektualieji 

 
Mokytojai 
bendraudami 
tobulins savo 
kvalifikaciją, aptars 
projektų veiklą 
pamokose, teiks 
gabius mokinius, 
kuriems bus 
sukurtos specialios 
nominacijos. 

 
7.Dalykinių ir 
tarpdalykinių 
projektų rengimas 
ir įgyvendinimas 
„Suraskim vienas 
kitą...“ 

 
2015 m. 
vasaris 

 
S.Bartulienė 
J.Striškienė 
 
 

 
Intelektualieji 

 
Vyks mokinių 
savišvieta, 
bendradarbiavimas. 
 
 

 
8. Metodinės 
grupės veiklos 
įsivertinimai 

 
2015 m. 
gruodis 

 
S. Bartulienė 

 
Intelektualieji 
 

 
Bus numatomi 
prioritetai kitiems 
mokslo metams. 

 
 
3 TIKSLAS. Formuoti savarankišką ir kūrybingą asmenybę, pilietiškumą, sveiką pilietį 
estetiškoje ir saugioje mokykloje. 
 
 
Priemonės 

 
Laikas 

 
Atsakingi/ 
vykdytojai/koor-
dinatoriai/partne
-riai 

 
Ištekliai 

 
Rezultatas, 
sėkmės 
kriterijai 

1. Dalyvavimas 
konkurse 

2015 m. S.Bartulienė 
J.Garnienė 

Intelektualieji Dalyvavimas 
konkurse. 



„Bendruomenių 
metai“. 

M.Dižavičienė 
R.Miknevičienė 

 
2. Dalyvauti 
įvairiose 
olimpiadose, 
konkursuose. 

 
2015 m.m. 

 
Mokytojai, 
auklėtojai 

 
Intelektualieji 

 
Pagerės mokinių 
mokymosi 
motyvacija, 
rezultatai. 

3. Neformalaus 
ugdymo būreliai 
pagal naują 
programą. 

2015 m. spalis S.Bartulienė 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
J.Stankevičienė 

Kokybiniai Diskutuosime ir 
įvertinsime 
susidariusią 
situaciją . 

 
4. Vesti tautinius, 
tradicinius, 
kalendorinius 
renginius pagal 
veiklos planą. 
Etnografinių 
regionų metų 
minėjimas. 

 
2015  m.m 
lapkritis 
 

 
M.Dižavičienė 

 
Intelektualieji 

 
Ugdys mokinius 
tradicinių 
papročių, 
paminės 
senovines 
šventes, suvoks 
kaip auga 
bręstanti 
asmenybė 

 
5. Socialinė veikla 
mokykloje. 
Žalingi įpročiai 
jauno žmogaus 
gyvenime. 

 
2015 m.m 
 

   
S.Bartulienė 
Soc.  pedagogas 
A.Bartkevičienė 

 
Intelektualieji 

 
 

 
6. Sveikos 
gyvensenos 
renginiai. 
Projektas 
„Paatviraukime...“ 

 
2015  m.m 
 

 
S.Bartulienė 
Pradinių klasių 
mokytojos 
Priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja 
Kūno kultūros 
mokytojas 

 
Intelektualieji 
 

 
Ugdyti sveiką 
žmogų. 

 
7. Renginių ir 
užsiėmimų, išvykų 
organizavimas ir 
vykdymas pagal 
sudarytą kultūros 
renginių planą. 

 
2015 m. 

 
S.Bartulienė 

 
Intelektualieji 
 
 

 
Ugdysis 
tolerantiška, 
bendraujanti 
asmenybė. 

 
8.Pasiūlymų 
teikimas 
metodinės veiklos 
aktyvinimui ir 
tobulinimui 

 
2015 m. gruodis 
(bei per mokslo 
metus 
reikalinomis 
datomis ) 

 
J.Stankevičienė 
S.Bartulienė 
Metodinių ratelių 
pirmininkai 

 
Intelektualieji 
 

 
Bus pateikti 
pasiūlymai. 

 


