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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

 

METODINĖ TARYBA 

 

2016–2017 M. M. 

 

  

Zita Šestilienė – progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja 

metodininkė. 

 

Nariai: 

 

Vilma Anelauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja  

metodininkė. 

 

Regina Jašinskienė – geografijos vyresnioji mokytoja. 

 

Ina Bikauskienė – anglų kalbos mokytoja. 

 

Neringa Radzevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. 
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METODINĖS GRUPĖS 

 

 

I. PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

 

Pirmininkė – Neringa Radzevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

 

Nariai:  
Raimonda Janulevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Irma Kriaučeliūnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Vilija Vyšniauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja  

Marija Žemaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

 

II. MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 
 

Pirmininkė – Regina Jašinskienė, geografijos vyresnioji mokytoja 

 

Nariai: 

Laima Penkaitienė, tikybos vyresnioji mokytoja 

Vilma Anelauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 

Donata Andziulienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

Ina Akuckienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja 

Ina Bikauskienė, anglų kalbos  mokytoja 

Liudmila Dobiliauskienė, rusų kalbos mokytoja  

Neringa Krocienė, vokiečių kalbos mokytoja 

Zita Šestilienė, matematikos mokytoja metodininkė 

Almantas Raškauskas, informacinių technologijų mokytojas 

Lina Gručkiūnienė, fizikos mokytoja 

Dalia Martišienė, chemijos mokytoja metodininkė 

Rimantas Danilevičius, technologijų mokytojas metodininkas 

Lionė Kraulėdienė, istorijos mokytoja metodininkė 

Aira Laužininkienė, biologijos mokytoja 

Rūta Kiškėnienė, kūno kultūros mokytojas metodininkas 

Tomas Bonkevičius, kūno kultūros ,mokytojas 

Audronė Jusaitytė, muzikos mokytoja metodininkė 

Alma Urbonienė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja 

 

IV.  1–8 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ 

 

Pirmininkė – Ina Bikauskienė, 6 klasės vadovė 

 

Nariai: 

Vilija Vyšniauskienė – 1 klasės vadovė 

Irma Kriaučeliūnienė – 2 klasės vadovė 

Neringa Radzevičienė – 3 klasės vadovė 

Marija Žemaitienė –4 klasės vadovė 

Zita Šestilienė– 5 klasės vadovė 

Alma Urbonienė – 7 klasės vadovė 

Laura Augustaitienė – 8
b
 klasės vadovė 

 Donata Andziulienė – 8
a
 klasės vadovė 

  



 

 

 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

2015-2016 m. m. veiklos ataskaita 

 

 2015–2016 mokslo metais mokykloje veikė trys metodinės grupės: mokytojų dalykininkų, 5–8 

klasių vadovų ir pradinio ugdymo mokytojų. Metodinė taryba buvo susitikusi trijuose posėdžiuose. 

Mokslo metų pradžioje pedagogai susitarė dėl metodinės tarybos sudėties, darbo plano patvirtinimo 

2015–2016 m. m. Vienas iš metodinės tarybos uždavinių – stiprinti metodinį ir dalykinį mokytojų 

bendradarbiavimą, plėtoti tarpdalykinę integraciją, gerosios pedagoginės patirties sklaidą. Rugsėjo 

mėnesį buvo sudarytas integruotų pamokų grafikas. Suplanuotos integruotos pamokos 90 proc. 

pravestos. Buvo suorganizuota 1–8 klasių idėjų mugė „Mokymasis bendradarbiaujant“, kurios metu 

dauguma progimnazijos pedagogų dalijosi gerąja patirtimi ir medžiaga iš seminarų.  

 Metodinės tarybos iniciatyva buvo siūloma tobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarką. Detaliai nagrinėti ir lyginti standartizuotų testų rezultatai (2014–2015 m. m. su 2013–2014 m. 

m.), numatytos priemonės pasiekimų gerinimui. 

  Buvo svarstyta ir priimta nauja kiekvieno dalyko ilgalaikio plano struktūra. Metodinės tarybos 

nariai dalyvavo rajono bendradarbiaujančių mokyklų tinklo (MBT) veiklose: dalijosi patirtimi, skaitė 

pranešimus, skatino glaudesnį mokytojų, klasių vadovų bendradarbiavimą.  

 Mokyklos direktorius A. Serneckas suorganizavo metodinę dieną Panevėžio „Vyturio“ 

progimnazijoje, kurioje mokytojai stebėjo pamokas, klausėsi pranešimų apie mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimą ir fiksavimą, dalyvavo diskusijoje, gilino profesinę kompetenciją. Mokytojai 

parsivežė daug idėjų, kurias numatė įgyvendinti mokykloje. 

   Veiksmingai išnaudotos projektinės veiklos galimybės, kurdami ir veikdami mokytojai 

dalinosi patirtimi, tobulino kompetencijas, orientavosi į mokinio sėkmę. 

  Aktyviai dalyvauta darbo grupių pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų 

projektams 2016-2017 m. m. parengti veikloje.  

 

TIKSLAS 

 

 1. Organizuoti ir koordinuoti progimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant 

ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo; teikti rekomendacijas progimnazijos ugdymo 

proceso tobulinimui. 

 

UŽDAVINIAI 

 

 1. Numatant metodinės veiklos prioritetus, bendradarbiauti su veiklos kokybės įsivertinimo 

 (VKĮ) grupe, įsivertinimo išvadas veiksmingai panaudoti planavimui, ugdymo kokybės gerinimui. 

  2. Padėti mokytojams planuoti, stebėti, fiksuoti ir analizuoti mokinių asmeninę pažangą, 

ugdyti bendrąsias kompetencijas, puoselėti savivaldį mokymąsi (MŪD). 

 3. Sudaryti sąlygas ir galimybes žemų mokymosi pasiekimų turintiems mokiniams siekti 

 optimalios asmeninė pažangos ir sėkmės. 

 4. Analizuoti ugdomojo proceso veiksmingumą, organizuoti apklausas ir tyrimus, teikti 

siūlymus dėl efektyvaus ugdymo turinio pritaikymo, tinkamų mokymo strategijų 

 

 

 

  _______________________________________________________ 



 

 

 

VEIKLOS TURINYS 

Uždavinys 

 
Priemonė Atsakingas Data Laukiamas 

rezultatas 

1. Numatant 

metodinės veiklos 

prioritetus, 

bendradarbiauti 

su veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

(VKĮ) grupe, 

įsivertinimo 

išvadas 

veiksmingai 

panaudoti 

planavimui, 

ugdymo kokybės 

gerinimui. 

 

Nustatyti 

progimnazijos 

mokytojų metodinės 

veiklos tikslus ir 

uždavinius 2016–2017 

m. m., planuoti 

priemones jų 

įgyvendinimui.   

Kartą per trimestrą 

(prireikus dažniau) 

organizuoti posėdžius. 

 

Administracija, 

Metodinė taryba 

2016–09 Numatomi mokytojų 

metodinės veiklos 

prioritetai, aptariami ir 

patvirtinami metodinių 

grupių veiklos planai. 

 

Išanalizuoti plačiojo 

įsivertinimo silpnąsias 

ir stipriąsias puses, 

numatytų rodiklių 

giluminiam 

įsivertinimui –1.1.6. 

Klasių mikroklimatas , 

1.4.1. Mokyklos 

vaidmuo vietos 

bendruomenėje, 2.6.2. 

Vertinimas kaip 

ugdymas, 4.1.2. 

Mokinių asmenybės ir 

socialinė raida – 

duomenis.  

Metodinė taryba 

ir VKĮ grupė 

2016-09 Metodinė taryba 

susipažins su plačiojo 

įsivertinimo rezultatais, 

teiks siūlymus dėl 

giluminio įsivertinimo 

vykdymo.   

Preliminarias 

giluminio įsivertinimo 

išvadas tikslingai 

panaudoti rengiant  

progimnazijos veiklos 

planą 2017 metams.  

Administracija, 

Metodinė 

taryba, 

VKĮ grupė 

2016–12 Įsivertinimo išvados ir 

siūlymai panaudojami 

vertinant  

mokyklos veiklos 

privalumus ir trūkumus, 

nustatant mokyklos 

veiklos tobulinimo 

prioritetus. Gautos VKĮ 

grupių išvados 

panaudojamos 2017 m. 

progimnazijos veiklos 

planui parengti. 



Organizuoti vidaus  

įsivertinimo rezultatų  

pristatymą mokyklos  

bendruomenės narių 

grupėms: mokytojams, 

mokiniams, tėvams. 

VKĮ grupė ir 

metodinės 

tarybos 

pirmininkė   

2017–04  Dauguma 

bendruomenės narių 

supažindinami su 

mokyklos įsivertinimo 

išvadomis. Apibendrinti 

duomenys tikslingai 

panaudojami 

individualiam mokytojų 

ir metodinių grupių 

veiklos 

planavimui, ugdymo 

proceso tobulinimui 

2017–2018 m. m.  

2. Padėti 

mokytojams 

planuoti, stebėti, 

fiksuoti ir 

analizuoti 

mokinių 

asmeninę 

pažangą, ugdyti 

bendrąsias 

kompetencijas, 

puoselėti 

savivaldį 

mokymąsi 

(MŪD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išanalizuoti 4, 6, 8 

klasių mokinių 

standartizuotų testų 

duomenis, gautas 

ataskaitas, 2014–2016 

metų rezultatų 

tendencijas. 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

2016-11  Mokyklos 

administracija ir 

mokytojai išanalizuos 

trijų metų ST duomenis, 

jų tendencijas 

respublikos/rajono ir 

mokyklos mastu, 

numatys priemones 

rezultatams gerinti. 

Klasių vadovų, 

dėstančių mokytojų  

pasitarimas: 

1. Dėl mokinių 

mokymosi 

motyvacijos, pamokų 

lankomumo, elgesio 

problemų. 

2. Dėl mokymosi 

rezultatų gerinimo. 

Klasių vadovų, 

mokytojų 

dalykininkų 

metodinės 

grupės 

2016-11 Klasių vadovai ir 

mokytojai aptars 

mokinių asmeninės 

pažangos, bendrųjų 

kompetencijų 

stebėsenos ir fiksavimo 

MŪD(-e) problemas, 

diskutuos apie savivaldį 

mokymąsi. 

 

Seminaras 

„Individualios 

mokinio pažangos 

fiksavimas“ Šiaulių 

Salduvės 

progimnazijoje.  

 

Direktorius, 

mokytojai 

2016-11  Mokytojai domėsis 

mokinio individualios 

pažangos įsivertinimo 

sistema, įgytas žinais 

pritaikys tobulindami 

progimnazijos 

asmeninės ūgties 

dienoraštį (MŪD-ą), 

savo profesinę 

kompetenciją.  

Dalyvauti projekto 

„Lyderių laikas“ BMT 

veiklose. 

 

BMT komanda Per 

mokslo 

metus  

Kurdami ir veikdami 

kartu su kitomis 

mokyklomis, mokytojai 

dalinsis patirtimi, 

tobulins kompetencijas, 

ieškos bendrų 

sprendimų, kaip ugdyti 

mokinį sėkmei.  



3. Sudaryti 

 sąlygas ir 

galimybes žemų 

mokymosi 

pasiekimų 

turintiems 

mokiniams siekti  

optimalios 

asmeninės 

pažangos ir 

sėkmės. 

 

 

 

 

Veiksmingos 

pedagoginės pagalbos 

teikimo galimybių 

sudarymas 5–8klasių 

mokiniams (namų 

darbų ruošos grupėje 

(pastovus ir 

epizodiškas 

mokymasis joje)). 

 

Mokyklos 

administracija, 

konsultuojantys 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

tėvai 

Per 

mokslo 

metus  

Bus sudarytos 

galimybės vyresniųjų 

klasių mokiniams 

paruošti namų darbus 

mokykloje, pagilinti 

žinais, panaikinti 

mokymosi spragas, 

siekti geresnių 

rezultatų, ugdytis 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją.  

Stiprinti mokymosi 

veiklos 

diferencijavimą: 

diferencijuoti veiklos, 

turinio ir mokymosi 

tempą pamokoje 

atskiriems mokiniams 

ir jų grupėms pagal 

individualius 

gebėjimus. 

Mokytojai Per 

mokslo 

metus  

75 proc. mokinių 

džiaugiasi mokymosi 

veiklai parinktomis 

priemonėmis, 

formomis, metodais, 

siekdami optimalios 

asmeninės sėkmės. 

Efektyvinti namų 

darbų užduočių 

diferencijavimą: 

tikslingai skirti namų 

darbų užduotis, 

atsižvelgiant į 

individualius mokinių 

poreikius ir 

gebėjimus. 

Mokytojai Per 

mokslo 

metus 

Taikomi skirtingi 

atsiskaitymo būdai, 70 

proc. mokinių namų 

darbus atlieka pagal 

savo gebėjimus, 

skatinama motyvacija ir 

asmeninė pažanga.  

Rengti individualias ir 

pritaikytas programas 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pagal ŠPT 

pateiktas pažymas ir 

rekomendacijas, teikti 

veiksmingą švietimo 

pagalbą. 

Mokytojai Per 

mokslo 

metus  

Bus teikiama kokybiška 

pagalba specialiųjų 

poreikių turintiems 

mokiniams, ne mažiau 

kaip 70 proc. SUP 

mokinių padarys 

asmeninę pažangą.   

Skatinti tarpusavio 

pagalbą pamokoje, 

pasitelkiant 

gabesniųjų mokinių 

žinias ir gebėjimus 

žemų mokymosi 

pasiekimų turinčių 

mokinių mokymui. 

Mokytojai Per 

mokslo 

metus 

Užtikrintas veiksmingas 

skirtingų gebėjimų 

mokinių mokymasis, 

gabieji mokiniai plėtoja 

socialinius įgūdžius, 

asmeninę, mokėjimo 

mokytis , 

komunikavimo 

kompetenciją. 



Progimnazijos 

mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašo 

peržiūra ir 

papildymas.  

 

Metodinė taryba 

  

2016-11 Vertinimo aprašas bus 

pakoreguotas: priimti 

pakeitimai, papildyti (ar 

pakeisti) punktai, 

įteisinti nauji 

susitarimai.  

Pasitarimas „Žemus 

mokinio pasiekimus 

lemiantys veiksniai, 

teikiamos pagalbos 

efektyvumas ir 

veiksmingumas“. 

 

 

 
 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

VGK,  

klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

2017-02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai kartu su 

pagalbos mokiniui 

specialistais 

išanalizuos, kaip 

progimnazijoje 

organizuojamas žemų 

mokymosi pasiekimų 

mokinių ugdymas, 

numatys priemones ir 

veiklas problemoms 

spręsti.  

4. Analizuoti 

ugdomojo 

proceso 

veiksmingumą, 

organizuoti 

apklausas ir 

tyrimus, teikti 

rekomendacijas 

dėl efektyvaus 

ugdymo turinio 

pritaikymo 

pamokose bei 

neformaliojo 

ugdymo veikloje, 

siekiant kiekvieno 

mokinio 

asmeninės 

pažangos. 

 

Reikalingų ugdymo 

procesui mokymo 

priemonių sąrašo 

sudarymas, priemonių 

įsigijimas ir tinkamas 

panaudojimas. 

 

Mokyklos 

administracija, 

bibliotekininkė 

2016–09 Efektyviai paskirstomos 

lėšos, skirtos mokymo 

priemonėms ir 

vadovėliams įsigyti. 

Patvirtintas priemonių 

sąrašas, įvertinus 

mokyklos galimybes,   

80 proc. tenkina 

bendruomenės 

poreikius. 

Tobulinti mokinių 

asmeninės pažangos ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

įsivertinimo sistemą 

(MŪD) bei teikti 

informaciją tėvams 

apie daromą mokinio 

pažangą.  

Mokyklos 

administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Per 

mokslo 

metus 

Gerėja 3–8 klasių 

mokinių motyvacija ir 

pažangumas, mokoma 

atpažinti ir įsivertinti 

bendrąsias 

kompetencijas, kelti 

tolimesnius tikslus, 

stiprinti gebėjimus.  

Ištirti neformaliojo 

ugdymo būrelių 1–8 

klasėse paklausą.  

Pavaduotoja 

ugdymui  

 

2017–

04/05 

Pagal mokinių 

apklausos duomenis bus 

skiriamos neformaliojo 



  2017-04  ugdymo valandos, 

rengiant 2017–2018  

m. m. ugdymo planą. 

Įvertinus mokyklos 

galimybes 80 proc. bus 

tenkinami mokinių 

poreikiai. 

 Anketinė apklausa 

„Mokinio ūgties 

dienoraščio 

veiksmingumas“ 

3–8 klasėse. 

Metodinė taryba 2017-04 Remiantis gautais 

anketų duomenimis, 

bus tariamasi dėl 

mokinio ūgties 

dienoraščio koregavimo 

ir asmeninės pažangos 

fiksavimo tobulinimo 

2017–2018 m. m.   

 

 

PRITARTA  

Metodinės tarybos posėdžio  

2016 m. birželio 14 d.  

protokolo nutarimu Nr. 7.4. 5 

 

 


