
           Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos 

                                                                                                  Darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 

                                                           direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. 

                                                                                                   įsakymu Nr. 1.3.-124 

                                                                                                   10  priedas 

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

METODINIŲ GRUPIŲ BEI METODINĖS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Metodinės tarybos darbo reglamentas apibrėžia gimnazijos metodinę veiklą. Pagrindinės šiame 

dokumente naudojamos sąvokos: 

1.1. metodinė taryba –  nuolat  veikianti  kolegiali  periodinio  valdymo   lygmens          institucija, 

koordinuojanti gimnazijos metodinę veiklą; 

1.2. metodinė grupė – gimnazijoje pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai  tam tikrai pedagoginei 

problemai spręsti susibūrusi mokytojų grupė; 

1.3. metodinė veikla – nuolatinė, kryptinga  ir  tikslinga   profesinė   veikla,   pagrįsta   mokslu   ir 

patyrimu, skirta visapusiškam mokytojo kvalifikacijos ir profesinio meistriškumo tobulinimui; 

1.4. metodinis darbas – mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje nagrinėjamos ugdymo 

problemos, perteikiama ugdymo patirtis, pateikiamos rekomendacijos; 

1.5. metodinė priemonė – mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje atsiskleidžia ugdymo 

patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui ir mokymuisi; 

1.6. mokymo priemonės –  ugdymo  procese  naudojamos  vaizdinės,  techninės,      demonstracinės, 

laboratorinės priemonės, prietaisai, medžiagos, mokomosios kompiuterinės  priemonės,   specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymui naudojamos originalios ar pritaikytos mokymo priemonės. 

 

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Kryptingai tobulinant gimnazijos metodinę veiklą ir siekiant užtikrinti ugdymo kokybę: 

2.1. analizuoti mokinių ugdymo sėkmingumą, pasiekimus ir pažangą; 

2.2. kurti ir analizuoti ugdymo turinio formavimo, planavimo, realizavimo bei vertinimo ir 

įsivertinimo strategijas; 

2.3. konkretinti ir individualizuoti formaliojo švietimo programas ar jų modulius, užtikrinant 

programos turinio lankstumą, programos turinio ir jo perteikimo būdų dermę; 

2.4. kurti darbo metodikas, vadovaujantis naujausiais edukologijos mokslo pasiekimais; 

2.5. užtikrinti kokybišką bei efektyvią įvairių ugdymo(si) strategijų paiešką ir įgyvendinimą. 

3. Plėtojant mokytojų bei kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų bendradarbiavimą, skatinti 

savišvietą ir gerosios patirties sklaidą: 

3.1. teikti konsultacinę (pedagoginę, metodinę dalykinę, psichologinę) pagalbą mokytojams; 

3.2. vykdyti dalykinės – metodinės patirties sklaidą gimnazijoje, savivaldybėje ir respublikoje; 

3.3. bendradarbiauti su savivaldybės bei respublikos metodinėmis tarybomis. 

 

III. METODINĖS VEIKLOS FORMOS 

 

4. Saviugda, savišvieta. 

5. Konferencijos, seminarai, probleminės diskusijos, konsultacijos, pasitarimai ir kita. 

6. Tiriamoji veikla. 

7. Metodinių darbų ir leidinių peržiūros ir jų propagavimas gimnazijoje, savivaldybėje, 

respublikoje.  



 

IV. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR VALDYMAS 

8. Metodinę grupę sudaro: 

8.1. visi pasirinktos ugdymo srities, dalykų mokytojai, pageidaujantys šioje veikloje dalyvauti; 

8.2. metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. 

9. Metodinę tarybą sudaro: 

9.1. 3-5 nariai: gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodinių grupių pirmininkai; 

9.2. metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. 

10. Metodinės grupės ir metodinės tarybos nariai turi teisę: 

10.1. lygiateisiškumo pagrindais dalyvauti veikloje; 

10.2. rinkti ir būti renkami į pirmininkus ir sekretorius; 

10.3. gauti informaciją apie planuojamą ir organizuojamą veiklą. 

11. Metodinės grupės ir metodinės tarybos nariai privalo: 

11.1. aktyviai dalyvauti veikloje; 

11.2. laikytis visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų, sprendimų ir metodinės veiklos 

organizavimo nuostatų. 

12. Metodinės grupės ir metodinės tarybos pirmininko funkcijos: 

12.1. inicijuoti gimnazijos metodinės grupės, metodinės tarybos veiklos planų rengimą; 

12.2. organizuoti gimnazijos metodinės grupės, metodinės tarybos veiklą; 

12.3. teikti metines veiklos ataskaitas. 

13. Aukščiausias gimnazijos metodinės grupės, gimnazijos metodinės tarybos valdymo organas – 

visuotinis narių susirinkimas: 

13.1. visuotiniai metodinės grupės susirinkimai vyksta ne rečiau kaip kartą per du mėnesius; 

visuotinis metodinės tarybos susirinkimas – ne rečiau kaip 3 kartus per metus; 

13.2. visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų narių; 

13.3. visi sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. 

14. Gimnazijos metodinės grupės, metodinės tarybos pirmininkas renkamas dvejiems metams, ne 

žemesnės kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos. 

15. Metodinės grupės ir metodinės tarybos sekretoriaus funkcija – tvarkyti metodinės grupės ar 

metodinės tarybos dokumentaciją. 

 

V. METODINIŲ GRUPIŲ, METODINĖS TARYBOS VEIKLOS FUNKCIJOS 

 

16. Gimnazijos metodinės grupės funkcijos: 

16.1. nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų 

įgyvendinimo klausimus, nustatyti veiklos prioritetus; 

16.2. nagrinėti dalykų ugdymo programas, aptarti mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir teikti 

rekomendacijas gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui dėl jų suderinimo; 

16.3. nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus; 

16.4. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų; 

16.5. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, 

mokyklos administracijai, mokytojų tarybai. 

17. Metodinės tarybos funkcijos: 

17.1. nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus gimnazijoje; 

17.2. koordinuoti gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo 

dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti; 

17.3. nustatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

17.4. inicijuoti pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje, bendradarbiavimą su mokytojų 

asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.; 



17.5. kartu su gimnazijos administracija nagrinėti, formuoti ir įgyvendinti ugdymo turinio politiką, 

ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę, vertinimo ir įsivertinimo strategijas,  ugdymo 

inovacijų diegimą gimnazijoje; 

17.6. prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Gimnazijos metodinės tarybos nuostatų vykdymo kontrolę atlieka direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

19. Gimnazijos metodinės tarybos nuostatų pakeitimus ir papildymus svarsto gimnazijos 

metodinė taryba ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui. 

___________________ 


