
 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2016 m. 

 VEIKLOS PRIORITETAI 

• Ugdymo proceso tobulinimas, bendrųjų bei dalykinių kompetencijų ugdymas, vertybinių 
   nuostatų formavimas. 
• Saugios, sveikos ir patrauklios aplinkos kūrimas. 
• Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas. 
 
TIKSLAI: 

1.  Teikti kokybiškas ir šiuolaikiškas švietimo paslaugas pagal pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas. 

2. Kurti saugią, sveiką, patrauklią aplinką. 
3. Skatinti efektyvesnį mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.  

UŽDAVINIAI: 

1. Užtikrinti kokybišką bendrojo ugdymo programų įgyvendinimą.  
2. Užtikrinti saugų mokyklos mikroklimatą mokiniams.  
3. Užtikrinti kokybišką ir sistemingą tėvų švietimo politiką.  
4. Skatinti mokyklos savivaldos aktyvumą ir kūrybingumą.  

  

2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 
 

  
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingas 
Laukiami 
rezultatai 

Atsiskaitymo 
forma 

Posėdžiai, susirinkimai,  pasitarimai 

1. 
2016 m. metodinės tarybos 
veiklos programa, tikslai ir 
uždaviniai.  Aprobavimas. 

Sausis 
Metodinės tarybos 
pirmininkas 

Numatyta planinga, 
nuosekli  metodinės 
tarybos  veikla. 

Ataskaita 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 

2. 

Darbas su gabiaisiais 
mokiniais.  Pasiekimai  
olimpiadose, konkursuose. 
Skatinimas. 

2016 m. 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
metodinių grupių 
pirmininkai 

Aptartas  darbo su 
gabiaisiais 
mokiniais pobūdis, 
problemos, 
rezultatai. 

Pranešimas ir 
ataskaita 
metodinės 
tarybos 
susirinkime 

3. 
Pasirenkamųjų dalykų, modulių 
tikslingumas, ilgalaikių planų  
analizė. 

2016 m.  
rugsėjis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
metodinės tarybos 
nariai ir 
pirmininkas 

Bus patikslinta, 
kokie 
pasirenkamieji 
dalykai yra 
reikalingi ir 
aktualūs 
mokiniams. 

Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
pasitarime. 

4. 
Naujų vadovėlių ir vaizdinių 
priemonių užsakymas. 

2016 m. 
Balandis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 

Numatytas 
naujovių diegimas 
ugdymo procese. 

Aptarimas, 
pasiūlymai 
metodinės 



 

metodinės tarybos 
nariai ir 
pirmininkas 

tarybos 
pasitarime 

5. 
2016 m. neformaliojo ugdymo 
veiklos  pristatymas mokyklos 
baigiamojoje konferencijoje. 

2016 m. 
Gegužė 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
metodinės 
tarybos  
pirmininkas ir 
metodinių  grupių 
mokytojai 

Bus pasiūlyti 
mokinių poreikius 
tenkinantys 
užsiėmimai, 
būreliai. 

Aptarimas ir 
pasiūlymai 
metodinės 
tarybos 
susirinkime 

6. 
Metodinių grupių pirmininkų  
ataskaitos už 2016 m. m. 
veiklą,  jų aptarimas. 

2016 m. 
Gruodis 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
metodinių grupių 
pirmininkai 

Metodinės grupės 
sieks geresnės 
ugdymo kokybės. 

Ataskaitos 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 

7. 
Standartizuotų testų rezultatų 
aptarimas ir panaudojimas 
ugdymo procese. 

2016 m. 
Gegužė 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Numatyta 
efektyvesnė 
pasiruošimo 
egzaminams veikla 
. 

Ataskaitos 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 

8. 
Ilgalaikių teminių planų 
aprobavimas.  

2016 m. 
Rugsėjis 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Suderinti dalykų 
planai, numatyta 
planinga dalykinė 
mokytojų veikla. 

Ataskaita 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 

9. 

Nacionalinio matematinio ir 
gamtamokslio konkurso  
aptarimas ir užduočių 
panaudojimas ugdymo procese. 

2016 m. 
Sausis 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
metodinių grupių 
pirmininkai, 

Aptarsime 
rezultatus, 
pritaikysime 
ugdymo procese. 

Ataskaita 
metodinės 
tarybos 
posėdyje. 

10 
 
Šeima ir mokyklos pagalba 
vaikui mokantis.  

2016 m. 
Lapkritis/ 
gruodis 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Išsiaiškintos 
mokinių 
motyvaciją 
skatinančios ir 
slopinančios 
priežastys 

Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
susirinkime 

11. 
 Olimpiadų ir bandomųjų 
egzaminų rengimas. 

2016 m. 
Sausis 

  Vasaris 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Numatytas 
sėkmingas 
olimpiadų ir 
bandomųjų 
egzaminų 
organizavimas. 

Aptarimas 
metodinės 

tarybos 
susirinkime 

12. 
2017 m. Metodinės tarybos 
veiklos  plano projektas. 
Pasiūlymų svarstymas. 

2016 m. 
Gruodis 

Metodinės tarybos 
nariai 

Suplanuota veikla 
kitiems mokslo 
metams. 

Aptarimas 
metodinės 

tarybos 
susirinkime 

  



 

Metodinė veikla 

1. 

Vyriausybės, Švietimo ir 
mokslo ministerijos, 
savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus nutarimų, 
įsakymų, metodinių 
rekomendacijų, liečiančių 
metodinio darbo tobulinimą, 
naujų programų įsisavinimą 
nagrinėjimas ir aptarimas. 

Nuolat 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Mokykloje vyks 
nuolatinė švietimo 
naujovių, 
metodinių 
rekomendacijų 
sklaida. 

Aptarimas 
metodinės 

tarybos 
susirinkime 

2. 

Mokytojų bendradarbiavimo, 
dalijimosi gerąja patirtimi  
skatinimas. Integruotos 
pamokos.  

Nuolat 

Metodinės tarybos 
pirmininkas 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

Augs mokytojų 
profesionalumo 
lygis, pamokos bus 
efektyvesnės. 

Aptarimas 
metodinėse 
grupėse, 
metodinės 
tarybos 
susirinkime 

3. 
Metodinių darbų bazės 
papildymas. 

Nuolat 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

Mokytojai dalinsis 
metodine 
medžiaga, pamokos 
bus efektyvesnės. 

Metodinių 
darbų bazė 
metodinės 
tarybos 
kompiuteryje 

5. 

Mokytojų dalyvavimas 
respublikiniuose ir rajono 
metodiniuose renginiuose bei 
dalijimasis įgyta patirtimi. 

Pagal 
atskirą 
planą 

Metodinių grupių 
pirmininkai, 
mokytojai  

Įgytos naujos 
dalykinės 
kompetencijos, 
vyks metodinio 
darbo sklaida. 

Seminarai, 
konferencijos 

6. 

Metodinės-pedagoginės 
literatūros naujienų, 
pedagoginių informacinių 
leidinių ( „ Ugdymo sodas“ 
IQES online , e-mokykla“,  
„Švietimo naujienos“ ) 
Panaudojimas dalyko 
pamokose. 

Nuolat 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
metodinių grupių 
pirmininkai, 

Mokytojai bus 
skatinami domėtis 
šalies švietimo 
naujovėmis, 
visuomeniniu 
gyvenimu. 

Aptarimas 
metodinėse 
grupėse, 
metodinės 
tarybos 
pasitarimuose 

8. 

Viktorinų, spartakiadų, 
olimpiadų, projektuose 
organizavimas ir vykdymas 
mokykloje. 

Per 
mokslo 
metus 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Organizuoti 
viktorinų, 
spartakiadų, 
olimpiadų, 
konkursų 
mokykliniai etapai, 
atrinkti gabiausi 
mokiniai. 

Atsiskaitymas 
metodinės 
tarybos 
susirinkime, 
straipsniai 
rajono 
laikraštyje ir 
interneto 
svetainėje 

  



 

9. 
Konferencija  
„Bendruomeniškumo  metams 
paminėti “ 

Spalis 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
metodinių grupių 
pirmininkai. 

Bus organizuojama 
tarprajoninė 
konferencija . 

Atsiskaitymas 
metodinės 
tarybos 
susirinkime, 
straipsniai 
rajono 
laikraštyje, 
mokyklos 
interneto 
svetainėje 

Tiriamoji veikla 

1. 

Tyrimas  ,,Šeima ir mokykla 
kaip moksleivio mokymosi 
motyvaciją formuojanti 
mikroaplinka“ 

Lapkritis 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
metodinių grupių 
pirmininkai. 

Išsiaiškintos 
mokinių 
motyvaciją 
skatinančios ir 
slopinančios 
priežastys 

Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
susirinkime 

2. 

Tyrimas „Tolesnė abiturientų 
veikla. Individualaus ugdymo 
plano atitiktis pasirinktai 
studijų krypčiai“. 

Rugsėjis 

Metodinės tarybos 
pirmininkas, 
metodinių grupių 
pirmininkai, 

Aptarsime 
abiturientų 
pasirinktų 
egzaminų 
rezultatus, karjeros 
pasirinkimo 
galimybių 
įgyvendinimą. 

Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
susirinkime  

Kvalifikacijos kėlimas 

1. 
Individualios mokinių 
pažangos veiklos vertinimas ir 
įsivertinimo fiksavimas. 

2016 m. Dalykų mokytojai 

Bus parengti 
mokinių pasiekimų 
aprašai. Mokiniai 
stebėdami savo 
pažangą pagerins 
pasiekimus. 

Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
susirinkime  

2. 
Klasių auklėtojų veikla klasės 
valdyme. 

2016 m. Klasių auklėtojai 
Tobulės klasių 
auklėtojų darbas. 

Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
susirinkime  

3. 
Seminaras „Šeimos ir 
mokyklos pagalba vaikui 
mokantis“. 

 
Mokyklos 
bendruomenė 

Organizuosime 
seminarą, kurio 
metu pritaikysime 
žinias. 

Seminaras 

  
 


