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ŠIAULIŲ RAJONO MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ  

VADOVŲ IR KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ METODINĖS VEIKLOS  

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

  

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Šiaulių rajono mokytojų metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Šiaulių rajono ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo tvarką Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje toliau 

– Tarnyba).   

2. Aprašas skirtas užtikrinti kokybišką metodines veiklos organizavimą Šiaulių rajone.  

3. Šiaulių rajono mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodiniai būreliai, Šiaulių rajono 

mokyklų mokytojų metodinė taryba veikia prie Tarnybos, pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą 

Aprašą, kurio privalo laikytis visi asmenys, kurie organizuoja metodinę veiklą Tarnyboje ar joje 

dalyvauja.   

4. Apraše vartojamos sąvokos:  

4.1. metodinė veikla – vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojų 

organizuojama veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei 

veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine ir dalykine informacija;  

4.2. metodinė grupė – mokykloje pagal ugdymo koncentrą, klases, ugdymo sritis, dalykus ar 

laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti susibūrusi mokytojų grupė;  

4.3. rajono mokyklų metodinė taryba – prie Tarnybos veikianti metodinių būrelių pirmininkų 

taryba, kuri koordinuoja Būrelių veiklą, siūlo metodinės veiklos prioritetus, atsižvelgdama į šalies ir 

rajono švietimo politikos tendencijas;  

4.4. metodinis būrelis – prie Tarnybos veikianti vieno ar kelių dalykų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, mokytojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų 

ir kitų pedagoginių darbuotojų (toliau – Pedagogai) grupė, kuri analizuoja, skleidžia dalyko ar ugdymo 

srities turinio, metodikos naujoves, gerąją patirtį rajone.  

5. Būrelių ir Tarybos veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, 

atsinaujinimo principais, racionalumu ir bendradarbiavimu.  

  

II SKYRIUS. METODINĖS VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAS UŽDAVINIAI  

  

6. Pedagogų metodinė veikla grindžiama humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, 

atsinaujinimo principais, racionalumu ir bendradarbiavimu. Patys Pedagogai inicijuoja šią veiklą, 

pasirenka jos turinį ir formas. Metodinė veikla orientuota į Pedagogų kūrybiškumą ir atsakingumą.  

7. Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti Šiaulių rajono Pedagogus tobulinti 

kvalifikaciją, įgyti ir plėtoti kompetencijas, reflektuoti savo darbą, keistis gerąja darbo patirtimi, siekiant 

ugdymo kokybės, mokymosi visą gyvenimą būtinumo ir pedagoginių inovacijų sklaidos.  

8. Metodinės veiklos uždaviniai :  



8.1. telkti rajono Pedagogus įgyvendinti šalies ir savivaldybės švietimo politiką;  

8.2. užtikrinti metodinį, dalykinį ir profesinį Pedagogų bendradarbiavimą;  

8.3. skatinti, kad Pedagogai skleistų pedagogines ir metodines naujoves, dalytųsi gerąja 

pedagogine patirtimi, įgytas žinias ir gebėjimus, gerąją kolegų darbo patirtį taikytų savo praktinėje 

veikloje, didintų atsakomybę už ugdymo kokybę;  

8.4. Tobulinti Pedagogų kompetencijas.  

  

III SKYRIUS. METODINES VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, KOORDINAVIMAS, VEIKLOS 

FORMOS  

  

9. Metodinė veikla organizuojama visose Šiaulių rajono mokyklose (mokyklų lygmuo) ir 

Tarnyboje (savivaldybės lygmuo).   

10. Mokyklose veikia metodinės grupės ir/ar metodinės tarybos. Mokykloje, kurioje dirba 

mažiau kaip 10 mokytojų, metodinę veiklą gali vykdyti vien suburta metodinė taryba. Gali susidaryti ir 

metodinė grupė mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje arba metodinė grupė, susibūrusi spręsti iškilusiai 

problemai, inovacijai diegti.   

11. Mokyklos metodinių grupių bei metodinės tarybos veiklą įteisina ir reglamentuoja ugdymo 

įstaigų nuostatai ir kiti dokumentai.   

12. Rajono metodinių būrelių (toliau – Būrelis) ir mokyklų metodinės tarybos (toliau – MMT) 

veiklą apibrėžia Tarnybos direktoriaus patvirtintas Aprašas.  

13. Būrelį sudaro visi rajono ugdymo įstaigų dalyko mokytojai.  

14. Būrelio veikla planuojama kalendoriniams metams.   

15. Būrelio taryba renkama iš būrelio narių visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame 

susirinkime atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma dviejų kalendorinių metų laikotarpiui. Išimtinais 

atvejais kadencija gali būti pratęsta dar vieneriems metams.   

16. Tarybą sudaro 3-6 nariai priklausomai nuo metodinio būrelio dydžio. Taryba renka 

pirmininką, pavaduotoją, sekretorių. Pirmininkas turi turėti ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją.   

17. Metodinių būrelių pirmininkų sąrašą sausio mėnesį įsakymu tvirtina Tarnybos direktorius.   

18. Metodinių būrelių pirmininkų, jų pavaduotojų bei sekretorių funkcijos:   

18.1. Pirmininkas:   

18.1.1. organizuoja dalyko metodinio Būrelio veiklą, numato metodinio Būrelio metodinės 

veiklos tikslą ir uždavinius bei priemones jų įgyvendinimui;   

18.1.2. inicijuoja Pedagogų gerosios patirties sklaidą, veiklos formų įvairovę;   

18.1.3. teikia pasiūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais MMT ir Tarnybai;   

18.1.4. koordinuoja Pedagogų parengtų metodinių priemonių aptarimą, rekomenduoja priemones 

į edukacinės patirties banką;   

18.1.5. kiekvienais metais iki sausio 15 d. parengia metinį Būrelio veiklos planą ir perduoda  

Tarnybos kuruojančiam darbuotojui;   

18.1.6. kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. parengia metodinio Būrelio metinę veiklos ataskaitą 

ir už savo veiklą atsiskaito metodinio Būrelio nariams per ataskaitinį susirinkimą. Ataskaitą perduoda 

kuruojančiam Tarnybos darbuotojui.   

18.2. Nesant Būrelio pirmininko, jo funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas. Padeda 

pirmininkui  organizuoti metodinio būrelio veiklą.   

18.3. Būrelių susirinkimų protokolus rengia sekretorius. Metodinių būrelių nariai padeda 

koordinuoti metodinių būrelių veiklą.  



19. Nepasibaigus dviejų metų laikotarpiui Būrelio pirmininko įgaliojimai nutrūksta, jei jis 

išeina iš darbo, pakeičia mokomąjį dalyką ar ugdymo sritį ir kt.   

20. MMT sudaro Būrelių pirmininkai, kurie ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu slapto 

balsavimo būdu išsirenka MMT pirmininką. Susirinkimo metu atviru balsavimu taip pat išrenkamas 

MMT aktyvas iš 6 asmenų, kurie susitarimo būdu tarpusavyje išsirenka pirmininko pavaduotoją ir 

sekretorių. MMT sudaro šeši asmenys: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, nariai.  

21. MMT renkama ne ilgesniam kaip dviejų kalendorinių metų laikotarpiui, reikalui esant – 

atnaujinama kiekvienais metais. Išimtinais atvejais kadencija gali būti pratęsta dar vieneriems metams.   

22. MMT pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus funkcijos:   

22.1. pirmininkas padeda Tarnybos darbuotojui organizuoti MMT veiklas; 

22.2. nesant MMT pirmininko, jo funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas;  

22.3. MMT susirinkimų protokolus rašo sekretorius.   

23. MMT susirinkimai vyksta du kartus per metus, atsiradus poreikiui – dažniau. MMT 

susirinkimas gali vykti ir Tarnybos direktoriaus arba kito darbuotojo iniciatyva.   

24. Rekomenduojamos metodinės veiklos formos:   

24.1. metodinių būrelių susirinkimai, pasitarimai metodinės dienos, metodinės-praktinės 

konferencijos, konkursai, metodinių darbų parodos, susitikimai, metodinės-edukacinės išvykos, 

metodinės konsultacijos, pedagoginių idėjų mugės, idėjų vitrinos, gerosios patirties seminarai, paskaitos, 

metodinių ir ugdymo(si) priemonių pristatymas, supervizijos, knygų pristatymai, apskritojo stalo 

diskusijos ir kt. Organizuojant šiuos renginius vadovaujamasi Šaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

kvalifikacinių renginių organizavimo tvarkos aprašu.  

24.2. atviros pamokos/veiklos:  

24.2.1. stebėjimo dalyviai registruojasi nustatytoje formoje (Priedas Nr. 6). Pamokas stebintys 

pildo Pamokos stebėjimo protokolą (Priedas Nr. 7), Atviros veiklos/pamokos stebėjimo formą (Priedas 

Nr. 8). Stebintys ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo veiklas pildo Atviros veiklos/pamokos 

stebėjimo formą (Priedas Nr. 8) ir veiklos stebėjimo protokolą (Priedas Nr. 9), parengtą pagal Mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 5 priedą.  

24.2.2. Rekomenduojamas stebinčiųjų skaičius – 5-6 asmenys. Vedančiam pedagogui 

pageidaujant, gali būti iki 10 asm.  

24.2.3. Registracija semiplius tik dėl dalyvių skaičiaus. Pažymėjimai neišduodami.  

24.3. Organizuojant metodinės-edukacinės išvykas ir jų metu lankantis švietimo įstaigose, ant 

dalyvių registracijos sąrašo turi būti priimančios įstaigos patvirtinimas. Edukacinės išvykos, kurias 

derina Tarnyba, gali būti keičiamos vieną kartą.   

  

IV SKYRIUS. METODINIŲ BŪRELIŲ, MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS  

DOKUMENTACIJA  

  

25. Būrelio, MMT privaloma dokumentacija:   

25.1. narių sąrašas (priedas Nr. 1A ir 1B (forma pateikiama po dalyvių registracijos semiplius)); 

25.2. nuostatai (priedas Nr. 2);  

25.3. metiniai veiklos planai (priedas Nr. 3); 25.4. 

pasitarimų protokolai (priedas Nr. 4);  

25.5. ataskaitos (priedas Nr. 5).  

25.6. atviros pamokos/veiklos stebėjimo dokumentai (priedai Nr. 6-9).  

26. Visa Būrelių, MMT privaloma dokumentacija saugoma Tarnyboje 10 metų.  

27. Būrelių, MMT metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje 

www.srspt.eu   

http://www.trakuspt.lt/


  

V SKYRIUS. METODINIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS  

  

28. Olimpiados, konkursai organizuojami pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus patvirtintą aprašą.  

29. Kvalifikacijos renginiai organizuojami pagal Tarnybos direktoriaus patvirtinus 

dokumentus.  

30. Metodinės veiklos renginiai gali būti organizuojami Tarnyboje, Šiaulių rajono ugdymo 

įstaigose, kitų rajonų ugdymo įstaigose ir kitose aplinkose.   

31. Metodinės veiklos renginiai organizuojami pagal parengtą metinį planą, informacija apie 

renginius pateikiama Tarnybos mėnesiniame plane, viešinama Tarnybos interneto svetainėje 

www.srspt.eu   

32. Edukacinės patirties bankas tvarkomas pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą „Šiaulių r.  

švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banko aprašą“.  

  

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

33. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas esant poreikiui.   

34. Naują Aprašo redakciją tvirtina Tarnybos direktorius.  

_________________________________________________________________________  

http://www.trakuspt.lt/

