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VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Veiklos prioritetas – ugdymo(si) kokybė, ugdymo(si) kokybės gerinimas. 

Tikslai:  

1. Mokymo(si) kokybės gerinimas, organizuojant kokybiškas šiuolaikiškas pamokas.  

2. Metodinės pagalbos tiekimas mokytojams ir gerosios patirties skatinimas,  vertybinių  

nuostatų stiprinimas. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti pamokos vadybą, užtikrinti, kad būtų planuojamos, organizuojamos ir 

vykdomos šiuolaikinę didaktiką ir metodiką atitinkančios pamokos. 

2. Ugdyti mokinių mokymosi motyvaciją, mokėjimo mokytis kompetenciją, siekti 

kiekvieno mokinio individualios ugdymosi pažangos. 

3. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą,  tarpusavio pagalba 

grįstus santykius bendruomenėje. 

4. Formuoti pozityvią tėvų ir seniūnijos gyventojų nuostatą mokyklos atžvilgiu. 

Principai:  

 Veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo principais; 

 Kolektyvinio bei individualaus darbo dermė; 

 Pilietiškumo  principas. 

Pokyčiai: 

 Mokytojai labiau pasitiki savimi, gėrėja tarpusavio supratimas, noras siekti bendrų 

tikslų; 

 Gėrėja ugdymo kokybė, drausmė pamokose bei pasirengimas joms; 

 Gerėja mokyklos mikroklimatas ir bendruomenės tarpusavio santykiai. 

Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai: 

1. Ledina Baronienė –vyr. mokytoja, lietuvių, užsienio kalbų, dorinio ir meninio ugdymo 

metodinės grupės pirmininkė; 

2. Loreta Mikalauskienė – mokytoja metodininkė, socialinio, gamtamokslinio ugdymo, 

matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė; 

3. Rasa Jurelienė – mokytoja metodininkė, klasių auklėtojų metodinės grupės 

pirmininkė; 



4. Nijolė Kvieskienė – mokytoja metodininkė, ikimokyklinio, pradinio ugdymo, kūno 

kultūros ir technologijų metodinės grupės pirmininkė; 

5. Aldona Gribauskienė mokytoja  metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė. 

Eil. 

nr. 
Veiklos tema 

Vykdymo 

data 

Atsakingi asmenys 

1. 
Metodinės tarybos veiklos programos 

suderinimas 2017 m. 
2017m. 

sausis 

Metodinės tarybos 

nariai, metod. tarybos 

pirmininkė 

2. 
Dalyvavimas OLWEUS  patyčių prevencijos 

projekte. 

2017m. visus 

metus 

Metodinės tarybos, 

dalykų mokytojai, 

aptarnaujantis 

personalas. 

3. Tyrimas ,,Mokyklos sėkmė ir ugdymo kokybė“ 
Kovo – 

gegužės  

mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai.  

4. 

Seminarų, pranešimų, atvirų pamokų rengimas 

ir aptarimas, netradicinių ugdymo metodų 

taikymas, kaupimas ir sklaida. 

Nuolat 

Metodinės tarybos 

nariai, dalykų 

mokytojai. 

5. 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių 

analizavimas 
Nuolat 

Metodinė taryba, 

atestacinė komisija 

6. 
Dalykinių olimpiadų, parodų, projektų, 

konkursų, konferencijų organizavimas.  
Nuolat 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai.  

7. 
Mini konferencija ,,Ugdymo individualizavimas 

ir diferencijavimas –kelias į mokymosi sėkmę“ 
Birželio mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai. 

8. Diagnostinių testų 4 – 8 kl. rezultatų aptarimas. 
Balandžio-

gegužės mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai. 

9. Diskusija prie apvalaus stalo ,,Kolega-kolegai“ Gegužės 

mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

(pasidalijimas gerąja 

patirtim, stebėtų 

pamokų aptarimas) 

10. 
Neformaliojo ugdymo veiklos įvairovių 

skatinimas ir koordinavimas. 
Nuolat 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

11. Mokomosios ekskursijos, pažintinės išvykos. Nuolat 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 



12. Mokytojų praktinės veiklos įsivertinimas. Birželio mėn. 
Metodinė taryba 

13.  

Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, 

neformaliojo ugdymo, modulių programų 

tvirtinimas. 

Rugpjūčio 

mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

14. 
Diskusija „Mūsų žingsniai geros mokyklos 

link“ Spalio mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

15. 
Darbo su ypatingų poreikių vaikais 

organizavimas. Bendradarbiavimas su VGK. 
Nuolat 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai, 

VGK komisija 

16. 

2017 m. metodinių grupių veiklos sėkmingumo 

aptarimas. Metodinių grupių veiklos programų 

2018 m. pristatymas. 

2017 m. metodinės tarybos veiklos analizė. 

Metodinės tarybos veiklos programos 2018 m. 

pristatymas. 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai,  

metodinės tarybos 

pirmininkė 

Metodinės tarybos pirmininkė  Aldona Gribauskienė 


