
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA  

METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. NUOSTATAI  SKIRTI 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytojams. 

II. NUOSTATŲ  PAGRINDIMAS 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. ISAK – 

1781. 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Metodinės tarybos tikslai: 

1.1. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo. 

1.2. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. 

1.3. Skleisti pedagoginės ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi. 

2. Nuostatai nustato: 

2.1. Metodinės tarybos struktūrą. 

2.2. Pagrindinę veiklą. 

2.3. Nuostatų galiojimą. 

3. Nuostatų koregavimo pagrindas  

3.1. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos metodinės tarybos posėdžio protokolas      

Nr. 9, 2016-06-10.     

3.2. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymas ... 

4 . Metodinės tarybos sudarymas ir struktūra:  

4.1. Mokyklos metodinė taryba  yra savivaldos organizacija, kuri sudaroma iš mokyklos 

pedagogų.  

4.2. Metodinę tarybą sudaro metodinės tarybos pirmininkas, metodinių grupių  

pirmininkai. Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

4.3. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos pirmininkas.  

4.4. Metodinės tarybos pirmininkas išrenkamas balsų dauguma mokytojų susirinkime metų 

pradžioje dvejiems metams.  

4.5. Metodinės tarybos sekretorius išrenkamas metodinės tarybos posėdyje atviru balsavimu 

metų pradžioje dvejiems metams. 

4.6. Metodinių grupių pirmininkai renkami kas dveji metai.  

4.7. Metodinės tarybos sudėtis atnaujinama kas dveji metai trečdaliu. 

4.8. Metodinės tarybos nuostatus tvirtina pedagogų taryba ir progimnazijos direktorius. 



5. Metodinės tarybos veikla:  

5.1.   Metodinė taryba  darbą planuoja kalendoriniams metams, veiklos perspektyvą  

dvejiems metams formuoja atsižvelgdama į progimnazijos įsivertinimo rodiklius bei 

mokyklos administracijos ir metodinių grupių teikiamus pasiūlymus. 

5.2. Metodinės tarybos posėdžiai  atviri ir vyksta ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. 

5.3.  Metodinės tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau nei 2/3 

narių, o priimant sprendimus už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių. 

5.5. Metodinės tarybos sekretorius protokoluoja metodinės  tarybos posėdžius.  

5.6. Metodinės tarybos  posėdžio darbotvarkė sudaroma pagal metodinės tarybos planą.  

5.7. Metodinės tarybos  posėdžiuose išsakoma nuomonė darbotvarkės klausimais ir 

priimami  nutarimai balsų dauguma.  

5.9. Metodinė taryba už veiklą atsiskaito metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

5.10. Metodinė taryba  numato kartu su mokyklos administracija pagrindines metodinio 

darbo kryptis ir informuoja apie jas visus mokytojus. 

5.11. Teikia siūlymus metodinėms grupėms tobulinti ir plėtoti metodinę veiklą, koordinuoja 

grupių veiklą. 

5.12. Apibendrina ir skleidžia švietimo institucijos metodinės veiklos patirtį. Organizuoja 

mokytojų darbo gerosios patirties sklaidą. 

5.13. Svarsto metodinės veiklos tyrimo, apibendrinimo ir skleidimo klausimus mokykloje, 

rajone, respublikoje. 

5.14. Tiria ir analizuoja mokytojų kvalifikacijos saviugdos klausimus: skatina mokytojų 

kvalifikacijos kėlimą, rūpinasi mokytojų metodinės veiklos tobulinimo formomis, 

naujais veiklos metodais, teikia pasiūlymus mokyklos tarybai ir administracijai; siūlo 

mokykloje organizuojamų seminarų tematiką ir tikslingumą. 

5.15. Skatina mokytojų bendradarbiavimą, pažangias iniciatyvas, plėtoja integruotą 

mokymą bei informacinių technologijų taikymą. 

 

IV. NUOSTATŲ GALIOJIMAS 

1.Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  metodinės tarybos nuostatams pritarta  pedagogų tarybos 

posėdyje 2016-08-29, protokolo Nr. . . 

2.Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  metodinės tarybos nuostatai nustoja galioti patvirtinus naują 

tvarką 


