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PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS GRUPĖJE 

Metodinės grupės pirmininkė – Nijolė Kvieskienė 

Metodinės grupės sekretorė – Aldona Gribauskienė 

1. TIKSLAS: 

Siekti kokybiško ugdymo(si) plėtojant mokinių formaliojo švietimo galimybes. 

2. UŽDAVINIAI: 

1. Gerinti pamokos struktūros kokybę, tobulinant pamokos planavimą ir organizavimą,  efektyviau 

panaudojant virtualias aplinkas, vykdyti tiriamąją veiklą gamtoje, laboratorijoje ir erdvėse. 

2. Organizuoti pamokas netradicinėse aplinkose. 

3. Kiekvienam mokiniui siūlyti neformaliojo  ugdymo formas pagal pomėgius ir gebėjimus. 

4. Įtraukti tėvus į mokyklos valdymą, didinti jų įtaką vaikų ugdymo(si) rezultatams. 

 

3. VEIKLOS PROGRAMA: 

 Geroji patirtis  – gerosios patirties apibendrinimas, dalyvavimas metodinėse dienose, atviros   

pamokos kolegoms, kolegialus pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

 Metodinė – tiriamoji veikla: 

     anketos mokinių tėvams apie adaptaciją mokykloje (priešmokyklinė grupė, 1 klasė); 

     standartizuoti testai  moksleivių gebėjimams įvertinti ( 4 klasė). 

 Pranešimai: 

mokyklos taryboje, metodinėje grupėje, rajono renginiuose ir kt. 

 Programų kūrimas: 

neformaliojo ugdymo; 

pritaikytų ir individualių. 

 Parodos, konkursai, olimpiados: 

Matematikos rajoninė olimpiada  4 klasei; 

Tarptautiniai  Kengūros ir Olimpio  konkursai 1– 4 kl.;  

Įvairios sportinės varžybos respublikoje, rajone, mokykloje. 

 

4. PROJEKTAI 

             Kalėdiniai renginiai 1–4 klasių mokiniams. 

             Mamyčių šventė. 

            Atsisveikinimo su pradine mokykla ir Vaikystės šventė. 

 

5. MOKYTOJŲ  KVALIFIKACIJOS  KĖLIMAS 

              Dalykiniai seminarai. 



             Konferencijos. 

             Kvalifikacijos kėlimo kursai. 

             Atviros integruotos pamokos, jų stebėjimas ir aptarimas. 

 

6. PERSPEKTYVOS 

             Pagerinti mokinių ugdymo kokybę, taikant įvairesnius ugdymo metodus, ieškant naujesnių 

mokymo būdų, individualizuojant bei diferencijuojant darbą. 

 

7. REZULTATŲ APTARIMAS  

             Metodinės grupės veiklos metinė analizė. 

 

DARBO  PLANAS 2020 m. 

 

Eil.Nr.                    Veiklos  turinys      Data  Atsakingas Pastabos  

1. Metodinės grupės posėdis dėl 2019–2020 

m. m. pradinio ugdymo, technologijų, 

fizinio ugdymo programų teminių planų, 

neformaliojo ugdymo planų derinimo. 

 

2020-08-30 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

 

2. Dalykinių olimpiadų, parodų, projektų, 

konkursų, konferencijų organizavimas  

mokykloje, rajone, respublikoje. 

Visus metus Pradinio 

ugdymo, 

technologijų 

mokytojai 

 

3.  Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, 

socialinės, prevencinės veiklos 

organizavimas. 

Visus metus Pradinio 

ugdymo, 

technologijų 

mokytojai 

 

4. Vidurinio ugdymo programų pasiūla 10 kl. 

 

2020 II 

pusmetis 

Mokyklos 

administra-

cija 

 

5. Mokyklos sportinių renginių 

organizavimas. 

Visus metus Fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

6. Dalyvavimas įvairiose sportinėse 

varžybose rajone ir respublikoje. 

Visus metus Fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

7. Karjeros ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

Visus metus Pradinio 

ugdymo, 

technologijų 

mokytojai 

 

8. Bendradarbiavimas su ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus auklėtojomis ir vaikais: 

susitikimai, šventės, koncertai ir kt. 

Visus metus Ikimok. 

ugd. gr. 

auklėtojos, 

pradinio 

ugd. mokyt. 

 

9. Naujų švietimo dokumentų, metodinių 

priemonių pristatymas, aptarimas. 

Visus metus Metodinė 

taryba, 

 



pavaduotoja 

ugdymui 

10. Specialiųjų poreikių mokinių pažangos 

stebėjimas. Mokinių gebėjimų vertinimas. 

Visus metus Specialioji 

pedagogė, 

klasių 

auklėtojos 

 

11. Edukacinės programos ir ekskursijos 

priešmokyklinės grupės, 1–4 klasių 

mokiniams. 

Pažintinės ekskursijos po rajoną, 

respubliką. 

Visus metus Klasių 

auklėtojos,  

S. Bilotas 

 

12. Standartizuoti testai  4 klasės mokiniams. 

Rezultatų aptarimas. 

2020m. 

balandis– 

gegužė 

Nijolė 

Kvieskienė 

 

13. Vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo projektas. 

2020 gegužė Dalykų 

mokytojai,  

auklėtojos, 

bibliotekos 

vedėja 

 

14. Informacijos pateikimas mokyklos 

tinklapiui. 

Visus metus Metodinės 

grupės 

pirmininkė, 

mokytojai 

 

15. Mokytojų praktinės veiklos įsivertinimas. 2019 birželis Dalykų 

mokytojai 

 

16. Atnaujinti įrangą technologijų pamokoms 

mokyklos dirbtuvėse. 

2020 m. Mokyklos 

administra-

cija 

 

17. Priešmokyklinės grupės ir pirmos klasės 

mokinių adaptacijos aptarimas. 

Bendradarbiavimas su mokyklos pagalbos 

mokiniui specialistais. 

2020 m. 

rugsėjo– 

lapkričio 

mėn. 

I klasės 

mokytoja, 

priešmokyk-

linės grupės 

mokytoja,  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

18. 2020 m. metodinės grupės veiklos analizė. 

Pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 

Metodinės grupės veiklos programos 2021 

m. aptarimas. 

2020 m. 

gruodis 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

 

19. Dalyvavimas projektuose „Aktyvi 

mokykla“, „LIONS QUST“, „Gamtos 

priemonių naudojimas“. 

2020 m. Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

Tęstiniai 

projektai 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                      Nijolė Kvieskienė 

 

 

 

 

 


