
METODINĖ TARYBA 

 

Progimnazijos valdyme dalyvauja Progimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės, kurios sprendžia 

pedagogų kvalifikacijos ir praktinės veiklos tobulinimo klausimus. 

1. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių atviru balsavimu balsų dauguma dvejiems metams išrinkti 

ir deleguoti atstovai (po du iš pradinių klasių metodinės grupės ir po vieną iš kitų grupių). 

2. Metodinės tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Metodinės tarybos 

nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti metodinės tarybos nariai, ir baigiasi, 

kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti metodinės tarybos nariai. 

3. Metodinės tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Metodinės tarybos 

nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti metodinės tarybos nariai, ir baigiasi, 

kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti metodinės tarybos nariai. 

4. Metodinės tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo 

elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų etikos 

kodekso reikalavimus. Nutrūkus metodinės tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas metodinės 

tarybos narys renkamas bendra tvarka metodinės tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui. 

5. Metodinės tarybos nariai pirmajame posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma renka metodinės 

tarybos pirmininką ir sekretorių. 

6. Metodinės tarybos posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti 

parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio 

pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. 

7. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių  narių balsų dauguma. Jeigu balsai 

pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės 

aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

8. Metodinės tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus mokytojų tarybos 

nariams. 

9. Metodinė taryba: 

9.1. koordinuoja metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo. 

9.2. nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus; 

9.3. dalyvauja ir teikia siūlymus mokytojų tarybai, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso 

aprūpinimą ir inovacijų diegimą; 

9.4. analizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo rezultatus ir 

poreikius; 

9.5. vertina pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą; 

9.6. inicijuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą ir pedagoginės patirties 

sklaidą; 

9.7. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas ir kitus su pedagogų metodine veikla 

susijusius klausimus. 

 

METODINĖS GRUPĖS 

 

1. Metodinės grupės vienija mokytojus pagal ugdymo sritis ir mokomuosius dalykus. Susitarimai dėl 

metodinių grupių formavimo priimami metodinėje taryboje. 

2. Metodinės grupės pirmininką renka metodinės grupės nariai atviru balsavimu balsų dauguma 

dvejiems metams. 

3. Metodinės grupės pirmininko kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Metodinės grupės 

pirmininko įgaliojimai prasideda, užbaigus rinkimų procedūrą, ir nutrūksta, pradėjus pirmininko rinkimų 

procedūrą naujai kadencijai. 

4. Metodinės grupės pirmininkas prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis 

savo elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų 

etikos kodekso reikalavimus. Nutrūkus metodinės grupės pirmininko įgaliojimams pirma laiko, naują 

metodinės grupės pirmininką renka atitinkamos metodinės grupės nariai bendra tvarka naujai kadencijai. 



5. Metodinės grupės pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus 

klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei 

jame dalyvauja ne mačiau kaip du trečdaliai narių. 

6. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai 

pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai 

pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės 

aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminti Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

7. Metodinės grupės pirmininkas vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus jį rinkusiems 

metodinės grupės nariams. 

8. Metodinė grupė: 

8.1. derina ugdymo srities, dalyko ar toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, 

ugdymo proceso organizavimą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą; 

8.2. aptaria naujus dokumentus, metodikų naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese mokytojų 

sukauptą patyrimą; 

8.3. tariasi dėl bendrojo ugdymo dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, dalykų ir jų modulių pasiūlos; 

8.4. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja 

patirtimi; 

8.5. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis; 

8.6. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę; 

8.7. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. 

 


