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MAZEIKIU RAJONO SAVIVALDYBES MOKYTOJU METODINES VEIKLOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq rajono savivaldybes mokyojq metodines veiklos nuostatai skiriami MaZeikiq
rajono savivaldybes mokytojq ir kitq Svietimo specialistq (toliau - mokytojq) metodinei veiklai

otganizuoti. Siame dokumente pateikiamas metodines veiklos tikslas, uhdaviniai,metodiniq grupiq

blreliq ir tarybq funkcijos, metodines veiklos organizavimo tvarka, reglamentavimas ir
koordinavimas.

2. Siame dokumente vartojamos s4vokos:

Metodin0 veikla - mokytojq, mokyklq vadovq bei kitq specialistq organizuota veikla,

vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti

keidiantis gerqja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodin6 grup€ - mokykloje veikianti mokytojq grupe, sudaryta pagal ugdymo koncentr4

srit[ ar dalyk4 arba laikinai suburta tam tikrai pedagoginei problemai sprqsti.

Mokyklos metodin6 taryba - mokykloje veikianti metodiniq grupiq pirmininkq grupe,

organizuojanti ir koordinuojanti metodiniq grupiU veikl4 o maZoje mokykloje dirbanti kaip

metodine grupe.

Metodinis biirelis - MaZeikiq rajone veikianti mokytojrtr grupe, sudaryta i5 [vairiq mokyklq

mokytojr; vykdanti dalyko(rf ar ugdymo srities ugdymo turinio ir metodikos naujoviq bei gerosios

patirties sklaid4.

Mokyklq metodin€ taryba - MaZeikiq rajone veikiantis metodinirl bDreliq pirmininkq

susivienijimas, nustatantis metodines veikos prioritetus ir koordinuojantis metodiniq b[reliq veikl4.

Metodind priemon6 - mokyojq ar kitq autoriq parengta medliaga, kurioje perteikiama

ugdymo patirtis, rekomenduoj ama medliaga mokymui ir mokymuisi.

Mokymo priemon6s - ugdymo procese naudojamos vaizdines, technin,is, demonstracines,

laboratorines priemones, prietaisai, medliagos, mokomosios kompiuterines priemones, specialiqjq

poreikiq mokiniq ugdymui naudojamos originalios ar pritaikytos mokymo priemon,is.
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II. METODINES VEIKLOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

3. Metodines veiklos tikslas - pletoti mokytojrl speciali4sias profesines ir perkeliam4sias

kompetencij as, laiduoj andias profesionalumq ir ugdymo kokybE.

4. Metodines veiklos uZdaviniai:

4.1. kurti aplinkas, uZtikrinandias metodini ir dalykin[ mokytojq organizacin[

bendradarbiavim4 skatinant[ ugdymo tobulinim6

4.2. paddti mokytojams tyrineti/ tyrinetis ir ap(si)ibendrinti edukacines patirtis;

4.3. i5ry5kinti ir [vardinti inovacijas, ger4jqpatirti teikti rekomendacijas;

4.4. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, daly.tis gerqa pedagogine ir metodine

patirtimi.

III. METODINES VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS

5. Mokyklose ir kitose ugdymo institucijose veikia metodines grupes, mokyklos metodine

taryb4. Metodiniq grupiq bei mokyklos metodines tarybos veikl4iteisina ir reglamentuoja mokyklos

nuostatai arba mokyklos vadovo patvirtinti mokyklos metodines veiklos nuostatai.

6. Metodiniai bDreliai ir Mokyklq metodine taryba veikia prie MaZeikiq Svietimo centro

(toliau - Svietimo centro).

7. Metodinio btirelio nariais yra mokyojai, laisva valia parei5kg nor4 dalyvauti burelio

veikloje ir tai patvirtinE para5u kasmet, pirmojo Metodinio bDrelio susirinkimo metu [sira5ydami I
B[relio nariq sqraS4.

8. Bfrelio nariq dalyvavimas Brlrelio veikloje yra privalomas.

9. Burelio nariai kasmet rugsejo menesi renkasi i organizacini susirinkimq ir, pasibaigus

mokslo metams, I ataskaitini susirinkimar. Organizacinio susirinkimo metu formuojamas b[relis.

B[relio nariai analizuoja Pirmininko pateikt4 B[relio veiklos programos projekt4 ir ji tvirtina balsq

daugum4. Ataskaitinio susirinkimo metu Brlrelio narrar i5klauso Pirmininko ataskaitq i(si)vertina ir

diskutuoja del B[relio ir Pirmininko veiklos.

10. Ataskaitinis - rinkiminis B[relio nariq susirinkimas Saukiamas btirelio pirmininko

rinkimo/ perrinkimo tikslu.

1 1. Metodiniq b[reliq organizaciniai, ataskaitiniai ir ataskaitiniai - rinkiminiai susirinkimai

yru protokoluojami. Taip pat protokoluojami susirinkimai, kuriq metq svarstoma B[relio

rekomendacijrl teikimas mokyojq apdovanoj imams, atestacinems komisij oms.

12. Metodinio btrelio veiklai vadovauja burelio nariq ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo

metu slapto balsavimo b[du i5rinktas pirmininkas. Pirmininko kvalifikacinius reikalavimus
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formuluoja I apibrelia BDrelis slaptu balsavimu. Burelio narys pirmininku renkamas 3 metq
kadencijai, ne daugiau kaip dviem kadencijoms (be pertraukos).

13. Bflreliai, daugumos nariq sutarimu, gali nusistatytil pasirinkti burelio savivaldos/

valdymo struktfr4 veiklos metodus, formas. Tai fiksuojama organizacinio susirinkimo protokole.

14. Metodiniq blreliq pirmininkq s4ra54 kasmet [sakymu tvirtina Svietimo centro
direktorius, suderinEs su MaZeikirtr rajono savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus vedeju.

1 5. Metodinio b[relio pirmininkas:

15.1. atsako uZ Bflrelio veiklos plano projekto parengim4ir plano vykdymq.

15.2. valdo visus metodinio btirelio veiklos dokumentus. Organizacinio, ataskaitinio,

ataskaitinio - rinkiminio bei rekomendacijrl teikimo susirinkimq protokolai saugomi Svietimo

centre.

15.3. kiekvienais metais mokslo metqpabaigoje parengia metinp veiklos ataskaitqir teikia j4

svarstyti ir vertinti Bureliui ataskaitiniame susirinkime.

15.4. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, uZ savo veikl4 per ataskaitin[ - rinkimin[

laikotarp[ atsiskaito metodiniam Btireliui ataskaitiniame- metodiniame susirinkime. Ataskaitos

saugomos Svietimo centre.

16. Ui, aktyvrtr metodines ir su ugdymo procesu susijusios veiklos organizavim4 pirmininkas

gali btiti skatinamas Svietimo centro direktoriaus ir jo teikimu - MaZeikiq rajono savivaldybes

administracijos bei Svietimo skyriaus.

17. Nesant bflrelio pirmininko, jo funkcijas laikinai atlieka Blrelio nariq daugumos [galiotas
Blrelio narys.

18. Mokyklq metodine taryba yra renkama atviru balsavimu i5 metodiniq buretiq pirmininkq

visuotiniame susirinkime 3 metq kadencijai, ne daugiau kaip dviem kadencijoms (be pertraukos).

Metodines tarybos narirl skaidius nustatomas metodiniq bflreliq pirmininkq susirinkime prie5

Metodines tarybos rinkimq procedtirq. Mokyklq metodine taryba atnaujinama kiekvienq mokslo

metq pradZioje.

19. Mokyklrtr metodines tarybos (toliau Taryba) strukttr4 veiklos formas ir metodus

nusistato Taryba. Taryba i5sirenka Tarybos pirminink4 ir kitus valdymo asmenis. Tarybos posedZiai

protokoluojami. Protokolai, pasira5yti Tarybos pirmininko, turi juriding galiq. Tarybos pirmininkas

koordinuoj a Tarybos veikl4.

IV. METODINIU GRUPIU, BURELIU, TARYBU FUNKCIJOS

20 Metodiniq blreliq funkcijos:

20.1. nustatyti b[relio metodines veiklos prioritetus;
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20.2. nagtineti ugdymo turinio igyvendinimo sekmingum4 inicijuoti mokytojq gerosios
patirties sklaidq mokyklose ;

20.3. vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojq parengtus metodinius darbus, metodines
priemones, mokymo ir mokymosi priemones ir, autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jq

sklaid4;

20.4. nustatyla tvarka dalyvauti vertinant mokytojq praktinq veikl4 teikti rekomendacijas

mokytojams, siekiantiems lgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines

kategorijas;

20.5. teikti siulymus mokytojams, metodinems grupems, metodinems taryboms, mokytojr4

asociacijoms, nevyriausybinems organizacijoms, Svietimo pagalbos istaigoms ir kt.;

2 1. Mokyklq metodines tarybos funkcijos:

21.1. koordinuoti metodiniq bDreliq veikl4 telkiant mokytojus profesinei kompetencijai

ugdyti;

21.2. inicijuoti pedagoginiq inovacijq diegimq mokyklose, teikti si[lymus del konsultantq

rengimo, konsultacijq tinklo kurimo;

21.3. bendradarbiauti su kitq mokyklq steigejq mokyklq tarybomis bei socialiniais

partneriais;

21.4. teil<ti si[lymus mokykloms, savivaldybes administracijos Svietimo skyriui, Svietimo

pagalbos [staigoms ir mokytojq rengimo institucijoms.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Metodiniai bDreliai veikia vadovaudamasi Siais nuostatais ir orsanizaciniuose

susirinkimuose daugumos priimtais, protokolu iteisintais susitarimais.

23. Mokyklq metodine taryba veikia vadovaudamasi Siais nuostatais ir posedZiuose

daugumos priimtais, protokolu [teisintais susitarimais, sprendimais.


