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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tobulinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į įvairius mokinių poreikius. 

 

Uždaviniai: 

 Tobulinti metodinės grupės mokytojų darbą, siekiant ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją.  

 Kas mėnesį kartu su mokiniais analizuoti mokinių pasiekimų rezultatus. 

 Tobulinti pamokos kokybę, atsižvelgiant į šiuolaikinius reikalavimus pamokai (taikyti interaktyvaus, 

kolegialaus mokymo(si) metodus, sėkmės kriterijus. 

2. Gerinti ugdymo aplinką ir ugdymo proceso aprūpinimą. 

Uždaviniai: 

 Kurti kuo įvairesnę, praktinį veiklumą skatinančią ugdymosi aplinką (išmaniųjų įrenginių 

panaudojimas, pamokų organizavimas atvirose erdvėse). 

 Atnaujinti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių fondą. 

 Kurti palankią psichologinę atmosferą, kurioje mokiniai patirtų kuo daugiau teigiamų  emocinių 

išgyvenimų. 

3.  Puoselėti mokyklos įvaizdį, kelti mokyklos bendruomenės kultūrą. 

Uždaviniai: 

 Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, aktyvinti jų domėjimąsi mokyklos 

gyvenimu, mokinių pasiekimais. 

 Skatinti mokytojų ir mokinių kultūringą bendravimą. 

 Siekti, kad bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra glaudžiai sietųsi su geresniais ugdytinių 

mokymo(si)ir socializacijos, jų specialiųjų poreikių tenkinimo rezultatais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DARBO PLANAS 2021 m. 
 

Eil.Nr.                    Veiklos  turinys      Data  Atsakingas Pastabos  

1. Metodinės grupės posėdis dėl 2020 – 2021 

m.m. pradinio ugdymo, šokio ir  fizinio 

ugdymo  programų teminių planų, 

neformaliojo ugdymo planų derinimas. 

 

2021 - 08-31 

 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

 

2. Dalyvavimas konkursuose, 
olimpiadose :,,Bebras”, ,,Kengūra”, ,,Matm

intinis”, ,,Codeweek” 

 

Visus metus Pradinių klasių,  
matemat. mokyt. 

 

3.  Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, 

socialinės, prevencinės veiklos 

organizavimas. 

Visus metus Pradinių klasių , 

fizinio ugdymo, 

šokio mokyt. 

 

 

4. Sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai 

programos 
mokymo(si) ir integracijos į ugdymo turinį 

būdai, metodika 
ir problemos. 
 

Visus metus Pradinių klasių 

mokyt. 

 

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 Pradinių klasių 

mokytojai 

 

8. Bendradarbiavimas su ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus auklėtojomis ir vaikais: 

susitikimai, šventės, koncertai ir 

kt.,,Kalėdinė šventė”, Kaziuko mugė, 

šventė, skirta Motinos dienai, ,,Vaikystės 

šventė”, ,,Sudie pradine”. 

 

Visus metus Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo auklėtojos, 

prad. klasių  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,  

 

 

 

 

12. Standartizuoti testai  4 klasės mokiniams. 2021m. Mokyt. Marija  



Rezultatų aptarimas. balandis- 
gegužė 

 

Vaškevičienė 

13. Vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo projektas 

2021 gegužė Dalykų mokytojai,  

auklėtojos, 

bibliotekos vedėja 

 

 

14. Informacijos pateikimas mokyklos 

tinklapiui. 

Visus metus Metodinės grupės 

pirmininkė, 

mokytojai 

 

 

15. Mokytojų praktinės veiklos įsivertinimas. 2021 birželis Visi mokytojai 

 

 

16. Valstybinių švenčių paminėjimas – integracija 

į pamokos turinį (Sausio 13, Vasario 16,  Kovo 

11.) 
 

2021 m. Pradinių klasių, 

fizinio ugdymo, 

šokio mokytojai 

 

17. Pagal galimybes vesti 1-2 pamokas 

netradicinėje aplinkoje. Vesti taip pat ir 

integruotas pamokas. 

 Pradinių klasių, 

fizinio ugdymo, 

šokio mokytojai 

 

 

18. Priešmokyklinės grupės ir pirmos klasės 

mokinių adaptacijos aptarimas. 

Bendradarbiavimas su mokyklos pagalbos 

mokiniui specialistais. 

2021 m. 

rugsėjo – 

lapkričio 

mėn. 

I klasės mokytoja, 

priešmokyklinės 

grupės mokytoja,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

19. 2021m. metodinės grupės veiklos analizė. 

Pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 

Metodinės grupės veiklos programos 2022 

m. aptarimas. 

 

2021 m. 

gruodis 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

 

20. Dalyvavimas projektuose “Mes 

rūšiuojam”, ,,Laikas kartu”,  Gamtos 

priemonių naudojimas. 

 

2021 m.  Pradinių klasių  

mokyt. 

Tęstiniai 

projektai 

21. Tarpusavio pamokų stebėjimas, aptarimas 

ir pasidalijimas patirtimi „Kolega - 
kolegai“. 

 

Per trimestrą 

1-2 pam. 

Pradinių klasių, 

fizinio ugdymo, 
šokio mokyt. 

 

22. Dalyvavimas seminaruose, 

kvalifikaciniuose kursuose, pasidalijimas 

pedagoginėmis naujovėmis. 

Visus metus Pradinių klasių, 

fizinio ugdymo, 

šokio  mokyt. 

 

 

23. Pasidalijimas patirtimi, naujų metodų 

ieškojimas/senų 

 atnaujinimas ir pritaikymas optimaliai 

priderinant mokymo turinį prie mokinio 

poreikių 

Visus metus Pradinių klasių, 

fizinio ugdymo, 

šokio  mokyt. 

 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                               Aldona Gribauskienė 


