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NUOSTATAI

I. BENDROSIOSNUOSTATOS
1. MaZeikiqrajono savivaldybesmokyojq metodinesveiklos nuostataiskiriami MaZeikiq
rajono savivaldybesmokytojq ir kitq Svietimospecialistq(toliau - mokytojq) metodineiveiklai
otganizuoti.Siamedokumentepateikiamasmetodinesveiklostikslas, uhdaviniai,metodiniq
grupiq
blreliq ir tarybq funkcijos, metodines veiklos organizavimo tvarka, reglamentavimasir
koordinavimas.
2. Siamedokumentevartojamoss4vokos:
Metodin0 veikla - mokytojq, mokyklq vadovq bei kitq specialistqorganizuotaveikla,
vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti
keidiantisgerqjapedagogine
patirtimi,naujausiametodinebei dalykineinformacija.
Metodin6 grup€ - mokyklojeveikiantimokytojqgrupe,sudarytapagalugdymokoncentr4
srit[ ar dalyk4arbalaikinai suburtatam tikrai pedagoginei
problemaisprqsti.
Mokyklos metodin6 taryba - mokykloje veikianti metodiniq grupiq pirmininkq grupe,
organizuojantiir koordinuojantimetodiniq grupiU veikl4 o maZojemokykloje dirbanti kaip
metodinegrupe.
Metodinis biirelis - MaZeikiqrajoneveikiantimokytojrtrgrupe,sudarytai5 [vairiq mokyklq
mokytojr; vykdantidalyko(rf ar ugdymosritiesugdymoturinio ir metodikosnaujoviqbei gerosios
patirtiessklaid4.
Mokyklq metodin€ taryba - MaZeikiq rajone veikiantis metodinirl bDreliq pirmininkq
susivienijimas,
nustatantismetodinesveikosprioritetusir koordinuojantismetodiniqb[reliq veikl4.
Metodind priemon6 - mokyojq ar kitq autoriq parengtamedliaga,kurioje perteikiama
ugdymopatirtis,rekomenduoj
amamedliagamokymuiir mokymuisi.
Mokymo priemon6s- ugdymoprocesenaudojamos
vaizdines,technin,is,
demonstracines,
laboratorinespriemones,prietaisai,medliagos,mokomosioskompiuterinespriemones,specialiqjq
poreikiqmokiniq ugdymuinaudojamos
originaliosar pritaikytosmokymopriemon,is.
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II. METODINES VEIKLOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI
3. Metodinesveiklostikslas- pletoti mokytojrlspeciali4sias
profesinesir perkeliam4sias
kompetencij
as,laiduojandiasprofesionalumq
ir ugdymokokybE.
4. MetodinesveiklosuZdaviniai:
4.1. kurti aplinkas, uZtikrinandias metodini ir

dalykin[ mokytojq organizacin[

bendradarbiavim4
skatinant[ugdymotobulinim6
4.2. paddtimokytojamstyrineti/ tyrinetisir ap(si)ibendrintiedukacines
patirtis;
4.3.i5ry5kintiir [vardintiinovacijas,
ger4jqpatirtiteikti rekomendacijas;
4.4. skleisti pedagogines
ir metodinesnaujoves,daly.tisgerqa pedagogineir metodine
patirtimi.

III. METODINES VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS
5. Mokykloseir kitoseugdymoinstitucijoseveikia metodinesgrupes,mokyklosmetodine
taryb4.Metodiniqgrupiqbei mokyklosmetodinestarybosveikl4iteisinair reglamentuoja
mokyklos
nuostataiarbamokyklosvadovopatvirtintimokyklosmetodinesveiklosnuostatai.
6. Metodiniai bDreliaiir Mokyklq metodinetarybaveikia prie MaZeikiqSvietimocentro
(toliau- Svietimocentro).
7. Metodinio btirelio nariais yra mokyojai, laisva valia parei5kgnor4 dalyvauti burelio
veikloje ir tai patvirtinEpara5ukasmet,pirmojo MetodiniobDreliosusirinkimometu [sira5ydamiI
B[relio nariq sqraS4.
8. Bfrelio nariq dalyvavimasBrlrelioveiklojeyra privalomas.
9. Burelio nariai kasmetrugsejomenesirenkasii organizacinisusirinkimqir, pasibaigus
mokslo metams,I ataskaitinisusirinkimar.Organizaciniosusirinkimometu formuojamasb[relis.
B[relio nariai analizuojaPirmininkopateikt4B[relio veiklosprogramosprojekt4ir ji tvirtina balsq
daugum4.AtaskaitiniosusirinkimometuBrlrelio narrari5klausoPirmininkoataskaitqi(si)vertinair
diskutuojadel B[relio ir Pirmininkoveiklos.
10.Ataskaitinis - rinkiminis B[relio nariq susirinkimasSaukiamasbtirelio pirmininko
rinkimo/ perrinkimotikslu.
11. Metodiniqb[reliq organizaciniai,
ataskaitiniaiir ataskaitiniai- rinkiminiai susirinkimai
yru protokoluojami. Taip pat protokoluojami susirinkimai, kuriq metq svarstomaB[relio
rekomendacijrl
teikimasmokyojq apdovanoj
imams,atestacinems
komisijoms.
12.Metodiniobtrelio veiklai vadovaujaburelio 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 renkamas3 metq
kadencijai,ne daugiaukaip dviemkadencijoms(bepertraukos).
13.Bflreliai, daugumosnariq sutarimu, gali nusistatytil pasirinkti burelio savivaldos/
valdymostruktfr4 veiklosmetodus,formas.Tai fiksuojamaorganizaciniosusirinkimoprotokole.
14.Metodiniq blreliq pirmininkq s4ra54 kasmet [sakymu tvirtina Svietimo centro
direktorius,suderinEs
su MaZeikirtr
rajonosavivaldybes
administracijosSvietimoskyriausvedeju.
15. Metodiniob[relio pirmininkas:
15.1.atsakouZBflrelioveiklosplanoprojektoparengim4irplanovykdymq.
15.2. valdo visus metodinio btirelio veiklos dokumentus.Organizacinio,ataskaitinio,
ataskaitinio- rinkiminio bei rekomendacijrlteikimo susirinkimq protokolai saugomiSvietimo
centre.
15.3.kiekvienaismetaismokslometqpabaigoje
parengiametinpveiklosataskaitqirteikiaj4
svarstytiir vertinti Bureliui ataskaitiniame
susirinkime.
15.4. pasibaigusataskaitiniamlaikotarpiui,uZ savo veikl4 per ataskaitin[- rinkimin[
laikotarp[ atsiskaitometodiniamBtireliui ataskaitiniame-metodiniamesusirinkime.Ataskaitos
saugomos
Svietimocentre.
16.Ui, aktyvrtrmetodinesir su ugdymoprocesususijusiosveiklos organizavim4
pirmininkas
gali btiti skatinamasSvietimocentro direktoriausir jo teikimu - MaZeikiq rajono savivaldybes
administracijos
bei Svietimoskyriaus.
17.Nesantbflreliopirmininko,jo funkcijaslaikinai atliekaBlrelio nariq daugumos[galiotas
Blrelio narys.
18.Mokyklq metodinetarybayra renkamaatviru balsavimui5 metodiniqburetiqpirmininkq
visuotiniamesusirinkime3 metq kadencijai,ne daugiaukaip dviem kadencijoms(be pertraukos).
Metodinestarybos narirl skaidiusnustatomasmetodiniq bflreliq pirmininkq susirinkimeprie5
Metodinestarybosrinkimq procedtirq.Mokyklq metodinetarybaatnaujinamakiekvienq mokslo
metqpradZioje.
19. Mokyklrtr metodinestarybos (toliau Taryba) strukttr4 veiklos formas ir metodus
nusistatoTaryba.Tarybai5sirenkaTarybospirminink4ir kitus valdymoasmenis.TarybosposedZiai
protokoluojami.Protokolai,pasira5ytiTarybospirmininko,turi juriding galiq.Tarybospirmininkas
koordinuoja Tarybosveikl4.

IV. METODINIU GRUPIU, BURELIU, TARYBU FUNKCIJOS
20 Metodiniq blreliq funkcijos:
20.1. nustatytib[relio metodinesveiklos prioritetus;
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20.2. nagtineti ugdymo turinio igyvendinimosekmingum4 inicijuoti mokytojq gerosios
patirtiessklaidqmokyklose;
20.3. vertinti, recenzuotiir aprobuotimokytojq parengtusmetodiniusdarbus,metodines
priemones,mokymo ir mokymosi priemonesir, autoriamspritarus, inicijuoti ir koordinuotijq
sklaid4;
20.4. nustatylatvarka dalyvautivertinantmokytojq praktinqveikl4 teikti rekomendacijas
mokytojams, siekiantiemslgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines
kategorijas;
20.5. teikti siulymusmokytojams,metodinemsgrupems,metodinemstaryboms,mokytojr4
asociacijoms,
nevyriausybinems
organizacijoms,
Svietimopagalbosistaigomsir kt.;
2 1.Mokyklqmetodines
tarybosfunkcijos:
21.1. koordinuotimetodiniqbDreliqveikl4 telkiant mokytojusprofesineikompetencijai
ugdyti;
21.2. inicijuoti pedagoginiqinovacijq diegimqmokyklose,teikti si[lymus del konsultantq
rengimo,konsultacijqtinklo kurimo;
21.3. bendradarbiautisu kitq mokyklq steigejq mokyklq tarybomis bei socialiniais
partneriais;
21.4. teil<tisi[lymus mokykloms,savivaldybesadministracijosSvietimo skyriui, Svietimo
pagalbos[staigoms
ir mokytojqrengimoinstitucijoms.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Metodiniai bDreliai veikia vadovaudamasiSiais nuostatais ir orsanizaciniuose
susirinkimuose
daugumospriimtais,protokoluiteisintaissusitarimais.
23. Mokyklq metodine taryba veikia vadovaudamasiSiais nuostataisir posedZiuose
daugumospriimtais,protokolu[teisintaissusitarimais,
sprendimais.

