PATVIRTINTA
Direktoriaus 2017 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr.1-(1.6.)-4

METODINĖS VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.

2.

Priemonės pavadinimas

2.
Metodinės tarybos posėdžiai
Ilgalaikių, teminių planų,
pritaikytų, individualizuotų
programų aprobavimas,
tvirtinimas.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų atestacijos programa,
kvalifikacijos kėlimo programa.

Vykdymo
terminas
3.

Atsiskaitymo forma,
rezultatas
5.

2017-06,08,
visus metus

V. Palivoda,
Bus aptartos ir
N.Ragauskienė, patvirtintos ugdymo
A. Guntulienė
programos.

2017-01

V. Palivoda,
Bus numatytos
N. Ragauskienė prioritetinės
kvalifikacijos
kėlimo sritys,
patvirtinta
pedagoginių
darbuotojų
atestacijos
programa.
V. Palivoda, N.
Ragauskienė,
2, 4 klasių
mokytojos

3.

Nacionalinio 2,4 klasių mokinių
pasiekimų patikrinimo
organizavimas.

2017-03

4.

2017-2018 m.m. Ugdymo plano
projekto rengimas.

2017-05

5.

Mokytojo ir pagalbos mokiniui
specialistų veiklos įsivertinimas.

2017-06

6.

Mokinių pasiekimai ir pažangos
vertinimas.

2017-09

Atviros metodinės, projektinės
veiklos organizavimas.

2017-12

7.

Atsakingas
asmuo arba
vykdytojas
4.

Sudarytos vykdymo
ir vertinimo
komisijos pateiks
pasiekimų
patikrinimo
rezultatus.
V. Palivoda, N. Darbo grupė
Ragauskienė,
parengs Ugdymo
A. Guntulienė
plano projektą.
V. Palivoda,
Pedagogai pateiks
N.Ragauskienė, veiklos įsivertinimo
A.Guntulienė
anketas, jų analizė
turės įtakos
planuojant kitų m.
m. ugdomąją veiklą.
N.Ragauskienė, Bus pateiktas
A.Guntulienė
patobulintas
mokinių pasiekimų
ir pažangos
vertinimo aprašas.
N.Ragauskienė, Bus organizuota
A.Guntulienė,
veikla, aptartas jos
L.Lumbienė
veiksmingumas,
trūkumai, skatinimo
galimybės.

1.
1.

2.
Metodinės grupės pasitarimai
Lietuvių kalbos ir literatūros tiltai
iš pradinės į pagrindinę mokyklą.

3.
2017-01

2.

Muzikos mokytojos D.
Skvarčinskaitės stebėtos veiklos
aptarimas dėl kvalifikacijos
kėlimo.

2017-02

3.

Projekto „Lietuvių kalbos dienai
paminėti“ apibendrinimas.

2017-03

4.

Finansinio raštingumo ugdymo
galimybės pradinėse klasėse.

2017-04

5.

Mokytojos D. Kukonenko atviros
metodinės veiklos tėvams „Mano
šeima“, mokytojos L. Lumbienės
atviros metodinės veiklos
„Mokinių pasiekimų gerinimas
skaitmeninių priemonių pagalba“
aptarimas.

2017-05

4.

5.

N.Ragauskienė, Išplėstinio
A.Guntulienė
pasitarimo metu
mokyklos pedagogai
kartu su P. Širvio
progimnazijos
lietuvių kalbos
mokytojais
patobulins savo
kvalifikaciją
naujomis įžvalgomis
aptardamos
Atnaujintas lietuvių
kalbos ir literatūros
programas
pradiniame ir
pagrindiniame
ugdyme.
Metodinė
Bus aptarta stebėta
taryba,
mokytojos veikla,
pavaduotoja
teikiamas
ugdymui,
pasiūlymas dėl
direktorė
mokytojo
metodininko
kvalifikacinės
kategorijos
suteikimo.
Metodinė
Parodų, kūrybinių
taryba
darbų pristatymas,
analizuos sėkmes ir
tobulintinus
aspektus.
Metodinė
Dalinsis praktinio
taryba, L.
darbo pavyzdžiais,
Lumbienė
skatinant ugdyti
mokinių finansinį
raštingumą, tobulins
gebėjimą naudotis
informacinėmis
technologijomis.
Dalinsis pedagogine
Metodinė
darbo patirtimi,
taryba, D.
Kukonenko, L. inovatyvių metodų
panaudojimų
Lumbienė
integruojant mokinių
gebėjimus
į įvairių dalykų
pamokas; supažindins
su mokinių pasiekimų
rezultatais dirbant
EMA ir EDUKA
klasės pratybomis.

1.
6.

2.
Pedagoginės-metodinės darbo
patirties pasidalinimas su Trakų
Vokės gimnazijos pradinių klasių
pedagogais.

3.
2017-05

4.
Metodinė
taryba

7.

Mokytojų ilgalaikių, klasės vadovo 2017-06, 08
planų, pritaikytų ir individualizuotų
programų aptarimas.

8.

2017-2018 m. m. ugdymo plano
aptarimas.

2017-06

9.

Teksto redaktoriaus naudojimas
praktinėje mokytojo veikloje.

2017-10

Metodinė
taryba, L.
Lumbienė

10. Išvyka į „Litexpo“ organizuojamą
parodą „Mokykla 2017“

2017-11

Direktorė,
metodinė
taryba

11. Dalyvavimas Zarasų ŠPT, UPC ir
kituose organizuojamuose
seminaruose, renginiuose (pagal
poreikį)

Visus metus

Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui

Metodinė
taryba,
pavaduotoja
ugdymui.
Pavaduotoja
ugdymui,
metodinė
taryba.

5.

Pasidalins darbo
patirtimi planuojant
ir vykdant
ilgalaikius ugdymo
planus, patobulins
metodinės veiklos
planavimo kokybę.
Parengti ir
patvirtinti planai,
programos.
Bus parengti
konkretūs
pasiūlymai dėl
savaitinių valandų
mokomųjų dalykų
paskirstymo,
atostogų datų.
Mokytojai
patobulins įgūdžius,
kaip rengti tekstus,
pateikti
dokumentus,
užduotis mokiniams.
Mokytojai
susipažins su IKT,
leidyklų
naujovėmis, gebės
jas pritaikyti
ugdymo procese.
Mokytojai kels savo
kvalifikaciją,
dalinsis naujovėmis
su savo kolegomis.

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos metodinę tarybą sudaro:
tarybos pirmininkė - Alina Guntulienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
nariai: Daiva Šileikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
Laimutė Lumbienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė,
Birutė Veličkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Regina Gecevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
metodinės tarybos, metodinės grupės posėdžių sekretorė - Inga Vainiūnienė,
pradinių klasių vyr. mokytoja.

