
 

2016 METŲ METODINĖS TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

 

2015 metų metodinės tarybos veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė 

2015 m. metodinės tarybos prioritetai - mokymosi kokybė ir vertinimas ugdant. 

Organizuoti 6 metodinės tarybos posėdžiai, kuriuose buvo aptarta: MT bendradarbiavimo galimybės su kitų mokyklų MT, pamokų lankomumo 

gerinimo būdai, konsultacijų būtinybė, tėvų dienos organizavimo, ilgalaikių teminių planų aprobavimas. 

Iškeltų uždavinių įgyvendinimas: 

1.Aktyvinti metodinių grupių veiklą, ieškant naujų darbo metodų.Organizuotas seminaras apie individualizavimo ir diferencijavimo galimybes 

pamokoje, organizuota išvyka į Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, susitikimas su šios gimnazijos MT. 

2.Stiprinti mokinių lankomumą dalykų pamokose. Organizuoti metodinių grupių pasitarimai “Kaip pagerinti mokinių lankomumą ir 

atsiskaitymą”, vyko pokalbiai metodinėse grupėse su blogai lankančiais pamokas mokiniais. Mokinių lankomumas dalykų pamokose nepagerėjo. 

3.Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. Pamokų lankomumas “Kolega- kolegai”. Aptartas mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas. Vestos atviros integruotos pamokos rajono ir gimnazijos mokytojams (29), Vyko jų stebėjimas ir aptarimas.Nuolat dalijamasi 

informacija metodinėse grupėse, gauta kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Organizuotas seminaras apie klasės vadovo įtaką socialinių 

įgūdžių formavimui. 

4.Stiprinti mokinio atsakomybę už savo mokymąsi. Konsultacijos silpniau besimokantiems ir gabiems mokiniams. Atlikta konsultacijų 

efektyvumo analizė.Atlikti ir aptarti metodinėse grupėse diagnostiniai lietuvių kalbos ir matematikos testai naujai atvykusiems mokiniams. 

5.Inicijuoti dalykinių olimpiadų, konkursų organizavimą gimnazijoje.Aptarta olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarka gimnazijoje ir 

organizuotos I etapo daugelio dalykų olimpiados. 

6.Integruoti sveikatos ugdymo ir prevencines programas į ilgalaikius teminius planus.Buvo analizuojamos integruojamos programos metodinėse 

grupėse ir aprobuoti ilgalaikiai teminiai planai . 

Uždavinių įgyvendinimo sėkmingumą vertinu gerai, nes įgyvendinta didžioji dalis (90 procentų) numatytų priemonių. Reikia toliau ieškoti būdų 

gerinant mokinių lankomumą ir stiprinti mokinio atsakomybę už savo mokymąsi. 



 

PRIORITETAS: UGDYMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS   
 

1.TIKSLAS: Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 
 
 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

1. Inicijuoti pokyčius, 

teikti pagalbą mokytojui, 

klasės vadovui, dalintis 

gerąja patirtimi   
 

 

1.1 Parengti integruotą humanitarinių, 

socialinių mokslų ir menų eksperimentinį 

išplėstinį teminį planą I kl.  

S.Skučas 

J.Petrikaitė  
Z.Talutienė 

2016 m. rugpjūtis Metodinėse 

grupėse, mokytojų 

taryboje 
 

1.2 Parengti integruotą tiksliųjų, gamtos 

mokslų ir IKT eksperimentinį išplėstinį 

teminį planą I kl. 

V.Levanauskaitė 
D.Grigienė 

A.Račkauskienė 
E.Petrulienė 
 

2016 m. rugpjūtis Metodinėse 

grupėse, mokytojų 

taryboje 

1.3 Parengti klasių vadovų/kuratorių 

bendrąjį veiklos planą/programą I-IV kl. 

S.Skučas 
A.Armonienė  

2016 m. birželis Metodinėje 

taryboje, mokytojų 

taryboje 
 

1.4 Sukurti mokinių paskirstymo į I klases 

kriterijus 

D.Račkys 

A.Armonienė  

2016 m. kovas Metodinėje 

taryboje, mokytojų 

taryboje 
 

1.5 Sukurti mokinių paskirstymo į mobilias 

grupes per lietuvių kalbos, matematikos ir 

užsienio kalbų pamokas kriterijus 

J.Petrikaitė  

V.Levanauskaitė 
S.Skučas 

A.Masiulienė 

2016 m. gegužė  Metodinėje 

taryboje, mokytojų 

taryboje 
 

1.6 Supažindinti gimnazijos bendruomenę 

su klasių sudarymo ir mobilių grupių 

skirstymo aprašais  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2016 m. gegužė Mokytojų tarybos 

posėdyje,  

gimnazijos tarybos 

posėdyje 

1.7 Dalytis gerąja patirtimi po vykusių 

seminarų, konferencijų, mokymų, kviečiant 

dalyvauti mokytojus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
2016 m. sausis-

gruodis 
Metodinėse 

grupėse, mokytojų 

susirinkimuose  



 

1.8 Atlikti tyrimą “Namų darbų 

efektyvumas ir įtaka mokymosi rezultatams”  

A.Urbonienė 2016 m. gegužė  Direkcijos posėdis 

1.9 Organizuoti seminarą apie ugdymo 

proceso modernizavimą ir mokinio poreikių 

tenkinimo bei diferencijavimo dermę 

pamokoje 

A.Urbonienė  2016 m. spalis  
 

1.10 Organizuoti išvyką siekiant susipažinti 

su ugdymo naujovėmis  
A.Urbonienė  2016 m. gegužė  

 

1.11 Parengti mokinių skatinimo kriterijų 

projektą 

V.Urbšys 

J.Sipavičienė 

2016 m. gegužė  

1.12 Vesti kiekvienam mokytojui po dvi 

atviras pamokas:  
 

Socialinių mokslų - 2016 m. vasaris; 

Matematikos, IKT ir kūno kultūros - 2016 

m. kovas; 

Užsienio kalbų ir menų - 2016 m. balandis; 
Gamtos mokslų - 2016 m. spalis; 
Lietuvių kalbos - 2016 m. lapkritis. 
 

A.Urbonienė 2016 m. sausis-

gruodis 
Metodinėje 

taryboje, direkcijos 

susirinkimuose  

1.13 Organizuoti teminius mėnesius 

ugdomojo proceso ir tarpdalykinės 

integracijos didinimui: rugsėjis – JLD ir 

Lietuvos laisvės kovos; 

spalis – menai; 

lapkritis – gimtoji kalba ir tolerancija; 

gruodis – Adventas 

sausis – laisvė 

vasaris – valstybingumas 

kovas – skaičiai ir ne tik 

balandis – sveikata, daugiakalbystė; 

gegužė – ekologija 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis- gruodis Mokytojų 

susirinkimai 

1.14 Parengti projektą “Kalbiname A.Račkauskienė 2016 m. vasaris   



asmenybę…”  A.Talutienė  

2. Tirti, analizuoti 

mokinių pasiekimų ir 

žinių lygį 

2.1 Parengti ir vykdyti diagnostinius ir 

apibendrinamuosius lietuvių k., anglų k. ir 

matematikos testus I kl. ir III kl. mokiniams  

J.Petrikaitė  

V.Levanauskaitė 

S.Skučas 

2016 m. gegužė; 

2016 m. rugsėjis  

Metodinėje 

taryboje, direkcijos 

susirinkimuose 

2.2 Analizuoti diagnostinių ir 

apibendrinamųjų testų rezultatus  
J.Petrikaitė  
V.Levanauskaitė 

S.Skučas 

2016 m. birželis; 

2016 m. spalis 
Metodinėje 

taryboje, mokytojų 

susirinkime 

2.3 Parengti I-IV kl. mokinių individualios 

pažangos stebėsenos sistemos projektą 
A.Urbonienė 
S.Skučas 

2016 m. gruodis Metodinėje 

taryboje, mokytojų 

susirinkime 

3. Inicijuoti metodinės 

tarybos ir metodinių 

grupių veiklos 

įsivertinimą 

3.1 Analizuoti mokyklos metodinės tarybos 

veiklą, numatyti naujus tikslus, uždavinius, 

veiklos priemones 

Metodinės tarybos nariai 2016 m. gruodis  

3.2 Pristatyti ir analizuoti dalykų metodinių 

grupių veiklos planus 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

2016 m. spalis  

3.3 Organizuoti diskusiją “Sėkmė ir 

sunkumai 2015-2016 m.m.” Asmeninės 

veiklos įsivertinimas  
 

Metodinių grupių nariai  2016 m. birželis  

4. Vykdyti mokyklos 

veiklos įsivertinimą   

4.1 Vykdyti gimnazijos platųjį įsivertinimą A.Urbonienė ir metodinių 

grupių pirmininkai 

2016 m. birželis Metodinėje 

taryboje, direkcijos 

susirinkimuose  

4.2 Vykdyti gimnazijos giluminį 

įsivertinimą  

A.Urbonienė  2016 m. lapkritis  

4.3 Pateikti rezultatus ir išvadas išskiriant 

gimnazijos privalumus ir trūkumus 
A.Urbonienė 2016 m. gruodis Mokytojų tarybos 

posėdyje 

 
 

Metodinė taryba:  
1. Jūratė Petrikaitė - lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė 

2. Saulius Skučas- pirmos užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkas 
3. Aušra Masiulienė- antrų užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė 
4. Asta Račkauskienė- gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė 
5. Zita Talutienė- socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė 
6. Virginija Levanauskaitė- matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė 
7. Virgilijus Urbšys- Kūno kultūros, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas 
8. Audronė Armonienė- klasių vadovų / kuratorių metodinės grupės pirmininkė 
 



Metodinės tarybos pirmininkas   Saulius Skučas 
                                                


