
PATVIRTINTA 

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui 

ir mokyklai centro direktoriaus  

2013 m. rugsėjo 19 d.  

įsakymu Nr. (1.11) V-51 

 

VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRAS 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota 

veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, 

naujausia metodine bei dalykine informacija.  

2. Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba (toliau – MMT) – prie Visagino 

pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau – VPMMMC) veikianti metodinių būrelių 

pirmininkų grupė, nustatanti metodinės veiklos prioritetus ir padedanti koordinuoti metodinių 

būrelių veiklą. 

3. MMT veiklą koordinuoja VPMMMC.  

4. MMT organizuoja bei koordinuoja mokytojų metodinę veiklą vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, VPMMMC direktoriaus įsakymu patvirtinta mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka, šiais 

nuostatais bei kitais metodinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

II. MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. MMT veiklos tikslas – telkti mokytojus šalies ir Visagino savivaldybės švietimo 

politikos įgyvendinimui, siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo 

proceso tobulinimo. 

6. MMT veiklos uždaviniai: 

6.1. plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, siekiant 

sėkmingo ugdymo turinio įgyvendinimo; 

6.2. skleisti švietimo/pedagogikos naujoves; 

6.3. inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir jų įgyvendinimą; 

6.4. inicijuoti ir/ar organizuoti kitą veiklą, susijusią su dalykine integracija (parodas, 

konkursus, pažintinius renginius ir kt.). 

III. MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, 

REGLAMENTAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

7. MMT vadovauja visuotinio ataskaitinio-rinkiminio posėdžio metu atviro/slapto 

balsavimo būdu jų narių išrinktas pirmininkas. Pirmininkas renkamas 3 metams paprasta balsų 
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dauguma. MMT sekretorius gali būti renkamas vienerių metų laikotarpiui. Pirmininku renkamas ne 

žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintis mokytojas. 

8. MMT ataskaitinio – rinkiminio posėdžio balsavimo dėl pirmininko rezultatai 

pranešami VPMMMC metodininkui, koordinuojančiam metodinę veiklą, per 5 darbo dienas po 

posėdžio. Balsavimo rezultatus ir MMT pirmininko pavardę bei jo duomenis praneša kadenciją 

baigęs pirmininkas. 

9. MMT pirmininką įsakymu tvirtina Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centro direktorius. 

10. Pirmininkas: 

10.1. organizuoja MMT posėdžius ir jiems vadovauja; 

10.2. inicijuoja MMT veiklos krypčių, prioritetų nustatymą, organizuoja MMT veiklą;  

10.3. inicijuoja veiklos formų įvairovę ir metodinės veiklos tobulinimą; 

10.4. kiekvienais mokslo metais rugsėjo mėnesį inicijuoja mokslo metų veiklos plano 

sudarymą ir, suderinęs su VPMMMC metodininku, koordinuojančiu metodinę veiklą, iki spalio 

mėn. 1 dienos pateikia veiklos planą (1 priedas) VPMMMC direktoriui tvirtinti; 

10.5. kiekvienais mokslo metais sudaro MMT narių sąrašą (2 priedas); 

10.6. baigiantis mokslo metams, inicijuoja MMT veiklos ataskaitos (3 priedas) 

parengimą  už veiklos laikotarpį ir iki birželio 10 d. suderina ją su VPMMMC metodininku, 

koordinuojančiu metodinę veiklą; 

10.7. atstovauja MMT įvairiose švietimo įstaigose ir institucijose, renginiuose; 

10.8. reikalui esant, teikia informaciją MMT veiklą koordinuojančiam VPMMMC 

metodininkui ir Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

specialistams; 

10.9. pasibaigus kadencijai, MMT veiklos dokumentus perduoda VPMMMC 

metodininkui, koordinuojančiam metodinę veiklą. 

11. MMT organizuoja ne mažiau kaip tris posėdžius per mokslo metus.  

12. MMT nutarimai yra fiksuojami protokoluose (4 priedas). Protokolus rašo MMT 

sekretorius, saugo – pirmininkas.  

13. MMT posėdžius gali inicijuoti MMT  nariai, VPMMMC metodininkas, 

koordinuojantis metodinę veiklą, Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus specialistai. 

14. MMT posėdžiai vyksta VPMMMC arba Visagino savivaldybės mokyklose pagal 

išankstinį susitarimą su mokyklos administracija. Posėdžių data, laikas ir vieta skelbiami 

VPMMMC veiklos plane. 
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15. Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 50 proc.+1 MMT narių. Nutarimai 

priimami balsavimu, paprasta balsų dauguma. Jei yra vienodas balsų skaičius, sprendimą lemia 

pirmininko balsas. 

16. MMT posėdžiuose gali dalyvauti Visagino savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus specialistai, VPMMMC pedagoginiai darbuotojai, prireikus — kiti 

specialistai. 

IV. MMT NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

17. MMT nariai turi teisę: 

17.1. teikti siūlymus dėl metodinės, organizacinės, profesinės veiklos koregavimo; 

17.2. rinktis veiklos būdus, formas; 

17.3. teikti siūlymus dėl MMT veiklos tobulinimo; 

17.4. gauti dalykinę, metodinę informaciją iš MMT narių ir pirmininko, VPMMMC 

pedagoginių darbuotojų. 

18. MMT nariai privalo: 

18.1. aktyviai dalyvauti MMT veikloje;  

18.2. laikytis MMT nuostatų ir vykdyti MMT nutarimus; 

18.3. spręsti MMT veiklos problemas; 

18.4. analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimo rezultatus bei pokyčius; 

18.5. skleisti pedagogines ir metodines naujoves; 

18.6. dalintis gerąja pedagogine patirtimi. 

V. NUOSTATŲ KEITIMAS 

19. MMT veikla nutraukiama jų narių sprendimu; veiklos nutraukimas įforminamas 

posėdžio nutarimu, su kuriuo supažindinamas VPMMMC direktorius ir Visagino savivaldybės 

administracijos švietimo,  kultūros ir sporto skyrius. 

20. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi MMT, metodinių grupių, metodinių 

būrelių bei kitų metodinę veiklą Visagino savivaldybėje organizuojančių asmenų iniciatyva. 

Pakeitimai ir papildymai derinami su VPMMMC. Naują nuostatų redakciją/pakeitimus/papildymus 

tvirtina VPMMMC direktorius. 

__________________________ 


