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įsakymu Nr. 1-(1.6.)- 6

METODINĖS VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.

2.

Priemonės pavadinimas

2.
Metodinės tarybos posėdžiai
Ilgalaikių, teminių planų,
pritaikytų, individualizuotų
programų aprobavimas,
tvirtinimas.
2019 metų metodinės veiklos
plano sudarymas ir renginių
planavimas

Vykdymo
terminas
3.
2019-06,08,
visus metus

2019-01-09

3.

Nacionalinio 2,4 klasių mokinių 2019-04,05
pasiekimų patikrinimo
organizavimas.

4.

2019-2021 m.m. Ugdymo plano 2019-06
projekto aptarimas.

5.

Mokytojo ir pagalbos mokiniui
specialistų veiklos
įsivertinimas.

6.

Mokinių pasiekimai ir pažangos 2019-09
vertinimas (susitarimai)

7.

Atviros metodinės, projektinės
veiklos organizavimas.

2019-(06-08
mėn.)

2019-01-2019-12-31

Atsakingas
asmuo arba
vykdytojas
4.
V. Palivoda,
N.Ragauskienė,
L. Lumbienė

Atsiskaitymo
forma, rezultatas
5.

Bus aptartos ir
patvirtintos
ugdymo programos
ir ugdymo planai.
N. Ragauskienė ir Bus numatytas
metodinė grupė:
metų metodinės
L.Lumbienė, R.
veiklos planas ir
Gecevičienė, A.
sudarytas renginių
Guntulienė,
planas
D.Tumalovičienė,
D. Šileikienė
V. Palivoda, N.
Sudarytos
Ragauskienė, 2, 4 vykdymo ir
klasių mokytojos vertinimo
komisijos pateiks
pasiekimų
patikrinimo
rezultatus.
V. Palivoda, N.
Darbo grupė
Ragauskienė, L.
parengs 2019-2021
Lumbienė
m.m. Ugdymo
plano projektą.
V. Palivoda,
Pedagogai pateiks
N.Ragauskienė,
veiklos įsivertinimo
L.Lumbienė
anketas, jų analizė
turės įtakos
planuojant kitų m.
m. ugdomąją
veiklą.
N.Ragauskienė,
Mokinių pasiekimų
L.Lumbienė
ir pažangos
vertinimo aprašo
peržiūrėjimas.
N.Ragauskienė,
Bus organizuota
A.Guntulienė,
veikla, aptartas jos
L.Lumbienė
veiksmingumas,
trūkumai,
skatinimo
galimybės.

1.
2.
Eil.Nr. Metodinės grupės pasitarimai

3.
Vykdymo
terminas

1.

Mokytojų atvirų metodinių
veiklų (pamokų, neformalaus
ugdymo užsiėmimų) bei kolegų
stebėtų pamokų aptarimas

Visus metus

2.

Mokytojų ilgalaikių, klasės
2019-06, 08
vadovo planų, pritaikytų ir
individualizuotų programų
aptarimas.
2019-2021 m. m. Bendrųjų
2019-06
ugdymo planų nuostatų taikymo
galimybės.

Metodinė taryba,
pavaduotoja
ugdymui.

Parengti ir
patvirtinti planai,
programos.

Pavaduotoja
ugdymui,
metodinė taryba.

4.

Išvyka į „Litexpo“
organizuojamą parodą
MOKYKLA_2019 . Mokyklų
įrangos, mokymo priemonių ir
technologijų paroda

2019-11mėn.

Direktorė,
metodinė taryba

5.

Respublikinio pradinių klasių
moksleivių kūrybinių darbų
konkurso „Ant liežuvio galo....“
organizavimas

2019-11mėn.

L. Lumbienė, S.
Paradnikienė, D.
Kukonenko

6.

Dalyvavimas Zarasų ŠPT, UPC Visus metus
ir kituose organizuojamuose
seminaruose, renginiuose (pagal
poreikį)

Bus parengti
konkretūs
pasiūlymai dėl
savaitinių valandų
mokomųjų dalykų
paskirstymo,
atostogų datų.
Mokytojai,
susipažinę su
naujausia mokyklų
įranga ir mokymo
priemonėmis, gebės
jas pritaikyti
ugdymo procese.
Bus paskelbtas ir
vykdomas
respublikinis
pradinių klasių
moksleivių
kūrybinių darbų
konkursas.
Mokytojai kels
savo kvalifikaciją,
dalinsis naujovėmis
su savo kolegomis.

3.

4.
Atsakingas
asmuo arba
vykdytojas
Metodinė taryba,
pavaduotoja
ugdymui

Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui

5.
Atsiskaitymo
forma, rezultatas
Mokytojai dalinsis
pedagogine darbo
patirtimi ir
inovatyviomis
idėjomis.

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

