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I. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas nuolatiniam mokytojų profesijos kompetencijos augimui ir efektyviam švietimo proceso kaitos pritaikymui, siekiant 

ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti tikslingą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, atsižvelgiant į gimnazijos veiklos prioritetus. 

2. Aktyvinti mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą.  

3. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją. 

4. Koordinuoti  metodinių grupių veiklą. 

 

II.  2018 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1.Prioritetas.Ugdymo(si) kokybės tobulinimas didinant jo patrauklumą ir efektyvumą. 

1.1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) proceso kokybę. 

Uždaviniai: 

1. Didinti ugdymo patrauklumą ir efektyvumą. 



2. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui gauti kokybišką ir savalaikę pagalbą, siekiant mokymosi pažangos. 

3. Tobulinti vertinimą ir įsivertinimą, skatinant siekti asmeninės pažangos ir atsakomybės už savo mokymąsi. 

4. Analizuoti gimnazijos veiklą, ugdymo procesą 

1.2 tikslas. Stiprinti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, padedant vaikams siekti pažangos. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti mokytojų, klasių auklėtojų ir tėvų (rūpintojų/globėjų) bendradarbiavimą, stiprinant tėvų atsakomybę už vaiko pažangos stebėseną. 

 

2.Prioritetas. Gimnazijos savitos kultūros puoselėjimas ir saugios edukacinės aplinkos kūrimas. 

2.1. tikslas Tobulinti gimnazijos įvaizdį ir identitetą. 

Uždaviniai: 

1. Puoselėti gimnazijos savitos kultūros vertybes. 

2. Stiprinti pilietiškos, iniciatyvios, kūrybiškos asmenybės ugdymą, skatinant lyderystę. 

2.2 tikslas. Kurti saugią, sveiką ir jaukią ugdymosi aplinką, laiduojančią gerą ugdymo(si) kokybę. 

Uždavinys: 

1. Užtikrinti bendruomenės fizinį ir psichologinį saugumą gimnazijoje. 

 

III. VEIKLOS TURINYS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 
Lėšų 

poreikis 
Planuojamas rezultatas 

Posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai 

1.  
Metodinės tarybos veiklos plano 2018 m. 

rengimas. 
Sausis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suplanuota nuosekli  metodinės tarybos 

veikla. 

2.  
Laisvai pasirenkamųjų dalykų ir modulių, 

projektų bei neformaliojo švietimo vykdomų 
Kovas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
Aptartas laisvai pasirenkamųjų dalykų ir 

modulių, projektų bei neformaliojo 



programų  tikslingumo ir poreikio aptarimas, 

naujų programų pasiūla. 

švietimo programų tikslingumas. 

Peržiūrėtos naujos mokiniams siūlomos 

programos. 

3.  
Pasiūlymų dėl 2018-2019 m. m. ugdymo plano 

teikimas. 

Balandis 

Gegužė 
R. Bertulienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pateikti pasiūlymai ugdymo plano rengimo 

darbo grupei dėl 2018-2019 m. m. ugdymo 

plano.  

4.  
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 

priemonių plano sudarymas. 

Balandis 

Gegužė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

R. Bertulienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimo priemonių planas, kaip priedas 

prie ugdymo plano 2018-2019 m. m. 

5.  
Metodinės tarybos posėdis: „Etatinio darbo 

apmokėjimo ypatumai“. 

I metų 

pusmetis 

R. Augustinaitienė 

R. Bertulienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Susipažinta su nauja etatinio darbo 

apmokėjimo tvarka, darbų pasiskirstymu, 

krūvio skaičiavimu. 

6.  

Individualios mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistemos  

modelio instrumentų tobulinimas. 

Spalis Metodinė taryba 
Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptartas praktiškai išbandytas 

individualios mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistemos 

modelis. 

7.  
Naujų vadovėlių ir mokymo priemonių 

poreikio aptarimas. 

Gegužė 

Gruodis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Susitarta dėl užsakomų naujų vadovėlių 

prioritetų ir mokymo priemonių, 

apskaičiuotos reikalingos lėšos.  

8.  
Metodinių grupių 2018 m. veiklos sėkmingumo 

aptarimas. 
Gruodis 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarta metinė metodinių grupių veikla. 

Įvardintos veiklos sėkmės ir nesėkmės. 

Numatytos veiklos gairės 2019 m. 

9.  
Metodinės tarybos 2018 m. veiklos 

sėkmingumo aptarimas. 
Gruodis 

R. Augustinaitienė 

R. Bertulienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarta metinė metodinės tarybos veikla. 

Įvardintos veiklos sėkmės ir nesėkmės. 

Numatytos tobulintinos sritys. 

10.  
Metodinės tarybos veiklos plano 2019 m. 

projekto rengimas. Pasiūlymų svarstymas. 
Gruodis Metodinė taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas metodinės tarybos veiklos plano 

2019 m. projektas. 

11.  
PUPP, VBE, MBE, standartizuotų  

testų, matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurso ir Tarptautinio 

Gavus 

rezultatus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarti PUPP, VBE, MBE, standartizuotų  

testų, matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurso ir Tarptautinio 



penkiolikmečių tyrimo 2018 m. (OECD PISA 

2018) rezultatų aptarimas metodinėse grupėse. 

penkiolikmečių tyrimo 2018 m. (OECD 

PISA 2018) rezultatai. Rezultatų analizė 

panaudota ugdymo turinio koregavimui, 

siekiant individualios mokinio pažangos. 

12.  Gabių mokinių ugdymo organizavimas. 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinė taryba 
Žmogiškieji 

ištekliai 

Sėkmingai organizuotas gabių mokinių 

ugdymas atrenkant ir pritaikant ugdymo 

turinį, neformalųjį švietimą bei mokymąsi 

ne gimnazijoje.   

13.  
LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ 

veiklų taikymas mokiniams motyvuoti, 

siekiant asmeninės pažangos. 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pradėta taikyti LIONS QUEST programa 

„Raktai į sėkmę“ I-II gimnazijos klasėse. 

Tyrimas, apklausos 

14.  
Mokinių apklausa dėl laisvai pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių, projektų bei neformaliojo 

švietimo esamos pasiūlos ir poreikio. 

Vasaris 
R. Augustinaitienė 

R. Bertulienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Apklausta 95 % II gimnazijos klasių 

mokinių. Nustatytas laisvai pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių, projektų bei 

neformaliojo švietimo naujų programų 

poreikis. Išanalizuotas esamos pasiūlos 

tikslingumas. 

15.  
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo analizė ir  

kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymas. 
Kovas 

R. Augustinaitienė 

R. Bertulienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Išanalizuota, kiek dienų per metus 

mokytojai skiria kvalifikacijos kėlimui, 

kokius seminarus dažniausiai renkasi, 

kokias kompetencijas tobulina. Nustatytas 

kvalifikacijos tobulinimo poreikis. 

Seminarai, kvalifikacijos kėlimas 

16.  
Seminaras gimnazijos pedagogams savižudybių 

prevencijos klausimais.  

Vasaris 

Balandis 

R. Augustinaitienė 

K. Razumas 
MK lėšos 

95 % mokytojų dalyvauja seminare 

savižudybių prevencijos klausimais. Įgytos 

žinios pritaikytos ugdomojoje veikloje. 

17.  
Dalyvavimas Pakruojo SJŠC, UPC ir kt. 

respublikos kvalifikacijos tobulinimo įstaigų 

organizuojamuose seminaruose, kursuose.  

Visus 

metus 
Metodinės grupės MK lėšos Dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo įstaigų 

organizuojamuose  įvairiuose renginiuose. 

Tobulintos dalykinės ir bendrosios 

kompetencijos. 18.  
Profesijos kompetencijų tobulinimas nuotoliniu 

būdu: pedagogas.lt, tinklas.lt, eduka.lt ir kt. 

Visus 

metus 
Metodinės grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Savišvieta. 

Konkursai, olimpiados ir kt. 

19.  
Bandomųjų brandos egzaminų organizavimas, 

vertinimas ir rezultatų aptarimas metodinėse 

grupėse. 

Sausis 

Vasaris 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudarytas bandomųjų egzaminų grafikas. 

Sėkmingai organizuoti bandomieji 

egzaminai. Rezultatai aptarti metodinėse 

grupėse, išanalizuoti mokymosi sunkumai. 

20.  
Mokyklinių ir rajoninių olimpiadų, konkursų, 

varžybų organizavimas gimnazijoje. 

Visus 

mokslo 

metus    

Metodinių būrelių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sėkmingai organizuotos mokyklinės ir 

rajoninės olimpiados, konkursai, varžybos. 

Mokyklinėse olimpiadose atrinkti 

mokiniai, kurie atstovaus gimnaziją 

rajoninėse olimpiadose.  

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

21.  
Bendradarbiavimas su rajono mokyklomis ir 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo 

centru. 

Visus 

mokslo  

metus    

Metodinė taryba 
Žmogiškieji 

ištekliai 

Sėkmingai bendradarbiaujama, dalijamasi 

patirtimi. 2-3 mokytojai vykdo metodinę  

sklaidą rajone, respublikoje. 

Gerosios patirties sklaida, kolegialusis ryšys 

22.  

Mokytojų ir pagalbos specialistų  2017-2018 

m. m. veiklos įsivertinimas ir individualūs 

pokalbiai su gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui.  

Birželis 
Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įsivertinta kiekvieno mokytojo 2017-2018 

m. m. veikla. Individualaus pokalbio metu 

aptartos numatytos veiklos kitiems mokslo 

metams ir kvalifikacijos kėlimo gairės. 

23.  
Apskrito stalo diskusija su Mokinių seimu 

„Motyvacija ir atsakomybė mokantis“. 
Spalis 

Metodinė taryba 

Mokinių seimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptarta mokinių motyvacija ir jos kėlimo 

būdai bei veiklos pamokoje. Numatytos 

strategijos joms taikyti, siekiant mokinių 

atsakomybės už mokymąsi. 

24.  
Diskusija metodinėse grupėse ir metodinėje 

taryboje ,,Kas yra gera mokykla?“ (Geros 

mokyklos koncepcija). 

Lapkritis  
Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Išskirti pagrindiniai gimnazijos veiklos 

aspektai ir veiksniai, lyderystė ir vadyba. 

Plėtota bendravimo kompetencija. 

25.  
Metodinės, pedagoginės literatūros naujienų, 

pedagogams skirtų informacinių leidinių 

apžvalga ir aptarimas. 

Visus 

metus    
Metodinės grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidomėta šalies ir pasaulio švietimo 

naujovėmis. Stiprinamas kolegialusis 

ryšys. 

26.  
Ugdymo planavimas ir organizavimas 

netradicinėse edukacinėse erdvėse. 
Visus 

mokslo 
Metodinė taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 
Kiekvienoje metodinėje grupėje pravesta 

po 1-2 pamokas netradicinėje edukacinėje 



metus erdvėje. Pasidalinta gerąja patirtimi 

organizuojant ir vedant pamokas. 

27.  
Integruotų pamokų, projektų ir kitų integralių 

ugdomųjų veiklų vedimas. 

Visus 

metus    
Metodinės grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Formuotas integralus ugdymas. 

Kiekvienoje metodinėje grupėje pravesta 

po 2-3 integralias ugdomąsias veiklas. 

Plėtojama bendradarbiavimo 

kompetencija. 

28.  
Aktualios informacijos pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

Visus 

metus    
Metodinė taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vykdoma gerosios patirties sklaida, 

pateikta informacija gimnazijos 

bendruomenei. 

29.  
Patirties mainai „Kolega – kolegai“: 

motyvuojančios veiklos pamokose, namų darbų  

skyrimas.  

Visus 

metus    
Metodinės grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasidalinta patirtimi apie motyvuojančias 

veiklas pamokose. Aptartas namų darbų 

reikalingumas, skyrimas ir nauda. Plėtota 

bendradarbiavimo kompetencija. 

30.  
Atvirų pamokų vedimas, stebėjimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse. 

Visus 

mokslo  

metus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienoje metodinėje grupėje pravesta 

bent 1 atvira pamoka. 40 % mokytojų stebi 

kolegų pamokas ir aptaria jas kartu. Naujos 
idėjos pritaikytos pamokose. 

 


