
Visagino Svietimo pagalbos tamybos
direktoriaus
2022 m. balandZio 26 d.

isakymu Nr. V -_U.U_

VISAGINO SVMUMO PAGALBOS TARNYBA

VISAGINO SAVIVALDYBES MOKYKLV METODINES TARYBOS IR METODINIV
BURELTV VETKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAT

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metodine veikla - mokyklq vadovq, mokytojq, Svietimo pagalbos ir kitq specialistq
organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacinei, praktinei ir
metodinei veiklai tobulinti, keidiantis darbo patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.
Si veikla pedagogams sudaro galimybes skleisti pedagoging patirti, susipaZinti suugdymo turinio ir
metodikos nauj ovemis, tobulinti ugdymo kokybg.

2. Visagino savivaldybes mokyklq metodine taryba (toliau - MMT) - prie Visagino
Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba) veikianti Visagino savivaldybes mokyklq metodiniq
tarybq pirmininkq, lop5eliq-darZeliq metodiniq grupiq pirmininkq ir bibliotekininkq pirmininkq
kvalifikuotq specialistq grupe, nustatanti metodines veiklos prioritetus ir koordinuojanti Visagino
savivaldybes mokyojq metodines tarybos ir metodiniq b[reliq veiklq, reguliariai svarstanti ir
teikianti si[lymus patirties sklaidos, mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir
igyvendinimo, ugdymo organizavimo klausimais, rekomenduojanti mokytojq metodines veiklos ir
kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, atsiZvelgdama i Salies ir regiono Svietimo politikos
tendencijas.

3. Visagino savivaldybes mokyklq mokytojq metodinis bfirelis (toliau MB) - prie
Visagino Svietimo pagalbos tamybos (toliau -Tarnyba) veikianti mokytojq grupo, sudaryta iS ivairiq
Svietimo istaigq mokytojq, Svietimo pagalbos ir kitq specialistg vykdanti dalyko(q) ar ugdymo
srities ugdymo turinio ir metodikos naujoviq bei gerosios patirties sklaid4, inicijuojanti naujas
kvalifikacijos tobulinimo programas.

4. MMT ir MB veikl4 koordinuoja Tamyba.
5. MMT ir MB savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,

Tarnybos direktoriaus isakymu patvirtinta mokyklq vadovq, pavaduotojq, mokytojq ir pagalbos
mokiniui specialistq metodines veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka, Siais nuostatais bei
kitais metoding veikl4 reglamentuoj andiais dokumentais.

II SKYRIUS

VISAGINO SAVIVALDYBES MOKYKLU METODINES TARYBOS IR METODINIU
BURELIU VEIKLOS TIKSLAS, UzOAVINIAI IR FORMOS

6. Metodines veiklos tikslas - sudaryti s4lygas nuolat tobulinti kvalifikacij4 ir
kompetencij4, reflektuoti savo darb4, ieskoti i5kilusiq problemq sprendimq, aptarti ir skleisti gerq)q
patini, pletoti pedagoging savirai5k4 ir k[rybiSkum4, igyvendinti inovacijas, siekti ugdymo
kokybes.

7. Metodines veiklos uZdaviniai:
7.1. skatinti, pletoti mokyklq vadovq, jq pavaduotojq, mokytojq metodini ir dalykini

bendradarbiavim4 organizuoj ant ugdymo/mokymo procesQ ir j i igyvendinant;
7.2. skleisti Svietimo/pedagogikos/metodikos naujoves, dalytis pedagogine patirtimi,

skatinti gerosios patirties sklaid4;
7.3. inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo programq rengim4 ir jq igyvendinimE.
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8. Metodines veiklos formos: pamokos/veiklos stebejimas ir aptarimas, patyrusio
mokytojo konsultacijos, seminarai, mokslines, praktines bei metodines konferencijos, metodin0s
dienos, konkursai, pedagoginiq idejq muges, klrybines grupes, naujoviq apLvalga, anotacijq,
publikacijq, rekomendacijq rengimas, metodiniq darbq, mokymo ir mokymosi priemoniq rengimas,
bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritojo stalo diskusijos, kolegq
mokymas, staZuotes ir kt. pasirenkamos pagal metodines veiklos tikslus.

III SKYRIUS

MOKYKLV METODINES TARYBOS IR METODINIU BURELIU VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS

9. Visagino Svietimo pagalbos tarnyba organizuoja savivaldybes mokyklq metodines
tarybos ir metodiniq blreliq veikl4, kaupia ir saugo MMT ir MB veiklos dokumentacij4.

10. MMT ir MB vadovauja visuotinio ataskaitinio-rinkiminio posedZio metu atviro/
slapto balsavimo bUdu jq nariq i5rinktas pirmininkas. Pirmininkas renkamas 3 metams balsq
dauguma. MMT ir MB sekretorius gali bfti renkamas vieneriq metq laikotarpiui. Metodinio blrelio
pirmininku renkamas ne maZesng kaip metodininko kvalifikacing kategorij4 turintis mokytojas.

11. Sekretorius ra5o MMT ir MB protokolus. Nutarimai yra fiksuojami protokoluose
(5 priedas). Protokolus sekretorius per 5 darbo dienas pateikia Tamybos metodininkui. Protokolai
yra saugomi Tarnyboje.

12. MMT ir MB pirmininkq, laikinai del objektyviq prieZasdiq negalintieiti pareigq,
pavaduoja pirmininko deleguotas MMT ar MB narys.

13. PosedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisdtas, jei jame
dalyvauja 2/3 visq nariq. Nutarimai priimami balsq dauguma.

14. MMT ir MB veikl4 derina su koordinuojandiu metodinE veikl4 Tarnybos
metodininku.

15. MMT veiklos kryptys ir funkcijos:
15.1 koordinuoti MB veikl4, telkiant mokyklq vadovus, jq pavaduotojus ugdymui,

mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus profesinei kompetencijai ugdyti;
I 5.2. pasiruo5ti ugdymo programq atnauj inimo igyvendinimui;
15.3. analizuoti savivaldybes mokyklq mokytojq profesiniq ir dalykiniq kompetencijq

tobulinimosi poreiki ir mokymus pagal atnaujintq ugdymo turinio programq reikalavimus;
15.4. skleisti profesines sekmes pavyzdZius dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio

programas;
1 5.5 nustatyti metodines veiklos prioritetus;
15.6. inicijuoti naujq kvalifikacijos tobulinimo programq rengim4 ir igyvendinim4;
15.7. parengti ir vykdyti MMT metiniveiklos planE;
15.8. parengti metq veiklos ataskait4;
15.9. dalyvauti MMT posedZiuose, vykdyti priimtus nutarimus, laikytis bendrosios ir

pedagogines etikos norrnq.
16. MB veiklos kryptys ir funkcijos:
16.1. parengti ir vykdyti MB metiniveiklos plan4;
16.2. nagrineti ugdymo turinio atnaujinimo igyvendinimo sekmingum4, inicijuoti

mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, mokytojq, pagalbos specialistq darbo patirties sklaid4
mokyklose, savivaldybeje, regione ir Salyje;

16.3. prireikus vertinti mokyklq mokyojq, pagalbos mokiniui specialistq parengtus
metodinius darbus, metodines priemones, mokymo (-si) priemones ir, autoriams pritarus, inicijuoti
bei koordinuoti jq sklaid4;

16.4. prireikus dalyvauti vertinant mokyklq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq
prakting veiklE;

16.5. prireikus teikti rekomendacijas mokytojams, siekiant igyti mokytojo metodininko
ir mokytoj o eksperto kvalifikacines kategorij as;
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16.6. skatinti Svietimo bendruomenes poreikius atliepiandiq kvalifikacijos tobulinimo
programq ir projektq rengim4;

16.7. teikti si[lymus MMT, Tarnybai, mokykloms, mokytojq asociacijoms,
nevyriausybinems organizacij oms, Svietimo pagalbos istaigoms ir kt. ;

16.8. parengti metq veiklos ataskait4;
16.9. dalyvauti Savivaldybes olimpiadq, konkursq, kitq renginiq ir Svendiq

organizavime, rengti nuostatus, uZduotis, dalyvauti komisijos / q darbe;
16.10. dalyvauti MB posedZiuose, vykdyti priimtus nutarimus, laikytis bendrosios ir

pedagogines etikos normq.
17. MMT ir MB pirmininkas:
17.1. atstovauja MMT ir MB ivairiuose Svietimui turindiose itakos institucijose,

profesionaliai su j omis bendradarbiauj a;

17.2 organizuoja MMT ir MB posedZius, rengia posedZiq darbotvarkes ir jiems
vadovauja (pildomas posedZiq dalyviq registracijos I priedas);

17.3. inicijuoja MMT ir MB veiklos krypdiq, prioritetq nustatym4;
17.4. inicijuoja veiklos formq ivairovE ir metodines veiklos tobulinim4;
17.5. bendradarbiauja su Tarnyba rengiant ir vykdant pedagogq kvalifikacijos

tobulinimo programas;
17.6. kiekvienais metais lapkridio-gruodZio menesi inicijuoja metq veiklos plano

sudarym4 ir, suderings su Tarnybos metodininku, iki gruodZio 26 d. dienos pateikia veiklos planq (2
priedas) Tarnybos direktoriui tvirtinti;

17.7. kiekvienais metais iki rugsejo 30 d. MMT ir MB pirmininkai Tarnybai pateikia
atnaujintus nariq s4rasus (3 priedas), kuriuos tvirtina Tamybos direktorius;

17.8. inicijuoja MMT ir MB veiklos ataskaitos (4 priedas) parengim4 uZ veiklos
laikotarpi ir iki sausio 30 d suderina j4 su Tarnybos metodininku;

17.9. atstovauja MMT ir MB ivairiose Svietimo istaigose ir institucijose, renginiuose;
17.10. reikalui esanl, teikia informacij4 Tamybos direktoriui/metodininkui ir Visagino

savivaldybes administracijos Svietimo, kultfiros, sporto ir valstybines kalbos kontroles skyriaus
specialistams.

18. MMT ir MB posedZius gali inicijuoti MMT ir MB nariai, Tamybos
direktorius/metodininkas, Visagino savivaldybes administracijos Svietimo, kult[ros, sporto ir
valstybines kalbos kontroles skyriaus specialistai.

19. MMT ir MB posedZiai vyksta Tarnyboje arba nuotoliniu b[du. PosedZiq data, laikas
ir vieta skelbiami Tarnybos veiklos plane. MMT ir MB sekretoriai posedZiq darbotvarkes pateikia
MMT ir MB nariams likus 3 darbo dienoms iki posedZio.

20. Posedis yra teisetas, kai jame dalyvauja 50 proc.*l MMT ir MB nariq. Nutarimai
priimami balsavimu, balsq dauguma. Jei yra vienodas balsq skaidius, sprendimq lemia pirmininko
balsas.

21. MMT ir MB posedZiuose gali dalyvauti Visagino savivaldybes administracijos
Svietimo, kult[ros, sporto ii valstybines kalbos kontroles skyriaus splcialistai, Tarnybos
pedagoginiai darbuotoj ai, prireikus - kiti specialistai.

IV SKYRIUS

VISAGINO SAVIVALDYBES MOKYKLU METODINES TARYBOS IR METODINIV
BURELIU NUOSTATU KEITIMAS

22. MMT ir MB veikla nutraukiama jq nariq sprendimu; veiklos nutraukimas
iforminamas po sedZio nutarimu, protokolo iSra5as pateikiamas Tarnybai.

23. Nuostatai gali blti keidiami ir papildomi MMT, MB, Tarnybos direktoriaus,
Tarnybos metodininko iniciatyva. Naujq nuostatq redakcij4 tvirtina Tarnybos direktorius.


