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VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJA 

PROGIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS IR METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Metodinė taryba (toliau – Taryba) – kolegiali kvalifikuotų specialistų grupė, 

reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus atitinkamų dalykų mokymo strategijos ir metodikos, 

ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos 

kėlimo ir atestavimo bei kitais klausimais Vilniaus Gabijos progimnazijoje. 

2. Metodinė grupė – progimnazijoje pagal klases, ugdymo sritis, dalykus ar laikinai 

tam tikrai ugdymo problemai spręsti susibūrusi mokytojų grupė. 

3. Taryba ir metodinės grupės savo metodinėje veikoje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Švietimo koncepcija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, progimnazijos steigėjo ir progimnazijos 

patvirtintais dokumentais bei šiais nuostatais. 

4. Tarybos ir metodinių grupių nuostatai reglamentuoja metodinės veiklos tikslą ir 

uždavinius, Tarybos sudarymo ir veiklos principus, Tarybos ir metodinių grupių veiklos funkcijas, 

veiklos organizavimą. 

5. Tarybos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir 

ugdymo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

6. Tarybos uždaviniai: 

6.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. 

6.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja metodine patirtimi, 

skatinti ją. 

6.3. Ugdymo procese taikyti pažangiausias metodines priemones, siekiant gerinti 

mokinių pasiekimus ir mokymosi motyvaciją. 
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II. TARYBOS SUDARYMO IR VEIKLOS PRINCIPAI 

7. Metodinę tarybą sudaro aukštos kvalifikacijos, pedagoginėje bendruomenėje 

pripažinti, veiklūs, iniciatyvūs ir kūrybiškumu pasižymintys pedagogai – metodinių grupių 

pirmininkai.  Tarybos nariais gali būti ir progimnazijos mokytojai ekspertai, kurie Metodinės 

tarybos veikloje dalyvautų kaip konsultantai organizuojant bendrus renginius, rengiant 

dokumentus. 

8. Taryba sudaroma delegavimo principu; į ją savo pirmininkus deleguoja mokykloje 

veikiančios grupės: 

8.1. pradinio ugdymo metodinė grupė; 

8.2. lietuvių kalbos metodinė grupė; 

8.3. užsienio kalbų metodinė grupė; 

8.4. socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė; 

8.5. matematikos ir IT metodinė grupė; 

8.6. fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinė grupė. 

9. Tarybos veiklos kuratorius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

10. Tarybos koordinatoriaus kandidatūrą teikia Tarybos nariai ir metodinę veiklą 

kuruojantis administracijos atstovas bendru sutarimu. Tarybos koordinatorius renkamas Taryboje 

atviru balsavimu paprasta balsų dauguma trejų metų laikotarpiui. Koordinatorius atstovauja 

Tarybai ir vadovauja jos veiklai. Tarybos nariai išrenka Tarybos sekretorių, kuris tvarko tarybos 

dokumentaciją.   

11. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas koordinatorius. Metodinių grupių 

koordinatoriai renkami kas treji metai. 

12. Protokoliniai Tarybos sprendimai, pristatyti ir patvirtinti Mokytojų taryboje, tampa 

privalomi mokytojų veikloje, kol nebūna atšaukti ar pakeisti. 

 

III. TARYBOS FUNKCIJOS. METODINIŲ GRUPIŲ FUNKCIJOS 

13. Metodinės tarybos funkcijos: 

13.1. Organizuoti mokykloje metodinę veiklą, kartu su mokyklos administracija 

nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje. 

13.2. Koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkti mokytojus 

ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti. 
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13.3. Analizuoti ugdymo turinio formavimo, planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo 

ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus. 

13.4. Aptarti ir koordinuoti metodinių grupių teikiamų vadovėlių, mokymo 

priemonių poreikius. 

13.5. Analizuoti mokinių  ugdymo sėkmingumą ir jų  pasiekimus. 

13.6. Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, mokytojų mokymąsi ir patirties sklaidą, 

dalijimąsi įgytomis žiniomis, kolegų konsultavimą, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis. 

13.7. Teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl veiklos planavimo, dokumentacijos 

mokytojų atestacijai parengimo ir tvarkymo. 

13.8. Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos 

prioritetus; 

14. Metodinės grupės funkcijos: 

14.1. Kartu su Tarybą kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui, Tarybos 

koordinatoriumi nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų 

įgyvendinimo klausimus, nustatyti metodinių grupių veiklos prioritetus.   

14.2. Tirti mokinių mokymosi poreikius. Nagrinėti dalykų ugdymo programas, 

aptarti ir aprobuoti dalykų ilgalaikius planus, individualias programas, neformalaus švietimo ir 

modulių programas. 

14.3. Parinkti vadovėlius, mokymo priemones, aptarti jų naudojimą. 

14.4. Nagrinėti mokinių pasiekimų vertinimo, individualios pažangos stebėsenos ir 

fiksavimo būdus, teikti siūlymus Tarybai dėl jų tobulinimo. 

14.5. Organizuoti progimnazijoje olimpiadas, konkursus, kitus renginius ir šventes, 

susijusias su grupės veikla. 

14.6. Veiklos plane numatyti ir užtikrinti gabių mokinių ugdymo būdus, jų 

dalyvavimą miesto, respublikos olimpiadose, konkursuose, projektuose. 

14.7. Numatyti mokinių integravimo ir diferencijavimo galimybes ugdymo procese. 

Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus. 

14.8. Teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais progimnazijos 

metodinei tarybai.  
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IV. TEISĖS 

15. Taryba turi teisę: 

15.1. gauti iš mokyklos administracijos, kitų metodinių grupių informaciją,  reikalingą 

Tarybos darbui; 

15.2. siūlyti skatinti mokytojus. 

16. Tarybos nariai turi teisę: 

16.1. inicijuoti klausimų svarstymą Tarybos posėdžiuose; 

16.2. dalyvauti Tarybos sudarytose darbo grupėse konkretiems švietimo darbams 

atlikti arba klausimams spręsti; 

16.3. susipažinti su visa Tarybos turima medžiaga; 

16.4. gauti informaciją apie Švietimo skyriaus, progimnazijos ir Tarybos 

organizuojamus renginius; 

16.5. pasitraukti iš Tarybos savo noru, apie tai pareiškiant raštu jos pirmininkui. 

 

V. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

17. Tarybos ir metodinių grupių veikla organizuojama vadovaujantis demokratijos, 

kolegialumo ir procedūrų skaidrumo principais. 

18. Tarybos ir metodinių grupių posėdžiai organizuojami progimnazijoje esant 

reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Posėdžius inicijuoja Tarybos ir metodinių 

grupių pirmininkai savo iniciatyva, Tarybos ir metodinių grupių nutarimais, trečdalio Tarybos ir 

metodinių grupių narių reikalavimu. 

19. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas koordinatoriaus pageidavimu. 

20. Neeilinis posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 50%+1 jos narių. Tarybos ir 

metodinių grupių nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsu dauguma. Slaptas 

balsavimas vykdomas, jei to reikalauja bent 2 posėdžio dalyviai. Posėdyje gali dalyvauti ir 

kviestiniai asmenys. 

21. Tarybos ir metodinės grupės narys neturi teisės dalyvauti balsavime svarstant 

klausimus, su kuriais jis yra tiesiogiai susijęs arba jeigu jo balsavimas gali sukelti privačių ir viešų 

interesų konfliktą. Apie tokią galimybę jis privalo pranešti prieš balsavimą Tarybai ar metodinei 

grupei. 
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22. Kiekvienais metais rugpjūčio mėnesį metodinės grupės pateikia veiklos planus 

mokslo metams, Taryba aptaria juos, teikia pasiūlymus progimnazijos veiklos planui. Rugsėjo mėnesį 

Tarybos ir metodinių grupių nariai mokslo metų pirmajame posėdyje pasiskirsto pareigomis arba 

prisiima tam tikras funkcijas. 

23. Progimnazijos vadovas, Tarybos veiklos koordinatorius, rūpinasi efektyviu 

Tarybos darbu, veiklų fiksavimu. Koordinatorius kartu su Tarybos pirmininku ir sekretoriumi 

organizuoja posėdžius, rūpinasi posėdžiams reikalingos medžiagos parengimu, priimtų sprendimų 

pateikimu suinteresuotiems asmenims arba institucijoms. 

24. Metodines grupes kuruojantys administracijos atstovai ir Tarybos koordinatorius 

rūpinasi efektyviu metodinių grupių darbu.  

25. Tarybos koordinatorius informuoja apie Tarybos ir metodinių grupių darbą 

progimnazijos metodinę veiklą koordinuojantį progimnazijos administracijos atstovą. 

26. Tarybos ir metodinių grupių posėdžių medžiaga protokoluojama trumpąja forma 

arba fiksuojama metodinės veiklos lentelėje (1 priedas). 

27. Esant reikalui Tarybos ir metodinių grupių posėdžiai organizuojami elektroniniu 

būdu. Elektroniniu būdu organizuojamiems posėdžiams galioja tokie patys kvorumo, balsavimo ir 

dokumentavimo reikalavimai kaip ir tradiciškai rengiamiems posėdžiams. 

28. Metodinės grupės atsiskaito metodinei tarybai kiekvienų mokslo metų pabaigoje 

(ataskaita laisva forma). 

29. Taryba atsiskaito Mokytojų tarybai kiekvienų mokslo metų pabaigoje. 

 

VI. MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA 

30. Mokytojų metodinė veikla savanoriška ir savarankiška, patys mokytojai ir 

progimnazija inicijuoja šią veiklą, pasirenka jos turinį ir formas. Mokytojų metodinė veikla orientuota 

į mokytojų kūrybiškumą ir atsakingumą. 

31. Mokytojai  gali teikti siūlymus raštu Tarybos pirmininkui dėl metodinės 

veiklos tobulinimo. 

32. Mokytojas turi ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 
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33. Mokytojas turintis žemesnę negu vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją gali 

teikti prašymą metodinei pagalbai. 

 

VII. DARBO APMOKĖJIMAS 

34. Progimnazijos metodinės tarybos pirmininkui, sekretoriui, metodinių grupių 

pirmininkams už darbą apmokama kaip už papildomas darbo valandas. 

 

VIII. NUOSTATŲ GALIOJIMAS 

35. Progimnazijos metodinės tarybos nuostatams pritarta Metodinės tarybos 

posėdyje 2020-10-01, protokolo Nr.2. 

36. Progimnazijos metodinės tarybos nuostatai nustoja galioti patvirtinus naują 

tvarką. 

________________________________________________ 
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   Vilniaus Gabijos progimnazijos metodinės tarybos ir 

metodinių grupių veiklos nuostatų 

1 priedas 

 

METODINĖS VEIKLOS LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 
DATA SVARSTYTA NUTARTA 

KOORDINATORIUS, 

SEKRETORIUS 
DALYVAVO PASTABOS 

       

       

       

       

       

 


