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Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 

2021 m. metodinės veiklos planas 
 

Tikslas – koordinuoti mokytojų metodinę veiklą bei inicijuoti susitarimus dėl ugdymo kokybės, 

mokinių individualios pažangos stebėjimo, mokinių mokėjimo mokytis ir kritinio mąstymo 

kompetencijų ugdymo gerinimo. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir vieniems iš 

kitų. 

2. Gerinti pamokų kokybę, efektyvinant inovatyvių mokymo(si) metodų, IKT taikymą, integruotą 

mokymą,  individualios mokinių pažangos stebėjimą ir į(si)vertinimą. 

3. Sukurti mokinio individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo bei fiksavimo sistemą ir ją 

naudoti mokinių pasiekimams gerinti bei mokymosi motyvacijai skatinti. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2021 m.: 

• Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas. 

• Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas, 

fiksavimas. 

• Mokinių mokymosi motyvacijos ir pozityvaus elgesio skatinimas ir palaikymas. 

• Mokėjimo mokytis ir kritinio mąstymo kompetencijų ugdymas. 

• Informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Atsiskaitymo forma, 

rezultatas 

1. 2. 3. 4. 5. 

 Metodinės tarybos posėdžiai    

1.  2021 metų metodinės veiklos 

plano sudarymas ir renginių 

planavimas. 

 

 Nuotolinio mokymosi 

tvarkaraščių sudarymas 

 

Sausis N. Ragauskienė 

ir metodinė grupė 

 

Bus numatytas 

kalendorinių metų 

metodinės veiklos, 

mokyklos renginių 

planai ir  

suderinta 

sinchroninio  ir 

asinchroninio 

nuotolinio 

mokymosi tvarka 

2. I pusmečio mokinių pasiekimų 

ir individualios pažangos, 

taikytų mokymosi pagalbos ir 

prevencijos priemonių 

veiksmingumo aptarimas. 

Vasaris  Metodinė 

grupė,VGK, 

D. Borisevičienė, 

D. Antanavičienė 

Bus numatytos 

priemonės mokinių 

mokymosi 

asmeninei pažangai 

skatinti,  aptarta  



Pagalbos priemonių tobulinimo 

planavimas. 

 

 Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kokybiško 

ugdymo užtikrinimas. 

mokinių, 

besimokančių pagal 

SUP  ugdymosi 

pasiekimai, bei 

tobulinimo galimybės 

 

3. Ypatingas vaikas pradinėje 

klasėje. Gabių ir talentingų 

mokinių ugdymo problemos, 

iššūkiai ir galimybės. 

Kovas Metodinė grupė, 

VGK, 

N. Ragauskienė 

Aptars gabių ir 

talentingų mokinių 

atpažinimo 

galimybes,  jų 

psichologines 

charakteristikas, 

motyvacija mokytis 

tobulinimu 

4. Integruotų pamokų gerosios 

patirties aptarimas. 

Gegužė Metodinė grupė Aptars  integracijos 

galimybes siekiant 

aktyvint mokinių 

motyvaciją. 

5. II pusmečio mokinių 

pasiekimų ir individualios 

pažangos, taikytų mokymosi 

pagalbos ir prevencijos 

priemonių veiksmingumo 

aptarimas. Pagalbos priemonių 

tobulinimo planavimas 

Birželis Metodinė grupė 

VGK, 

administracija 

Bus numatytos 

priemonės mokinių 

mokymosi 

asmeninei pažangai 

skatinti. 

6.     Ilgalaikių, teminių  planų, 

pritaikytų, individualizuotų 

programų aprobavimas, 

tvirtinimas 

Rugpjūtis, 

4 savaitė 

 N.Ragauskienė, 

VGK, 

I. Vainiūnienė 

Bus aptartos ir 

patvirtintos ugdymo 

programos 

7. Edukacinių veiklų 

integravimas į ugdymo procesą 

Spalis 

 

I.Vainiūnienė, 

Metodinė grupė 

Aptarta veiklų 

įvairovė, 

integravimo nauda 

asmeninei mokinio 

pažangai 

8. Kalendorinių metų veiklos 

rezultatų aptarimas, 

planuojamos veiklos  

2022 m.m. numatymas, 

 

Gruodis Metodinė grupė, 

I.Vainiūnienė, 

N. Ragauskienė 

Aptarta 2021m.m. 

veiklos rezultatai,  

Numatytos gairės 

2022 m.m. veiklai. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Eil.Nr. Veikla ir pasitarimai Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Atsiskaitymo forma, 

rezultatas 

1. VEIKLA 

ZOOM nuotolinės mokymosi-  
platformos pasirinkimas ir 
mokymasis ja naudotis 
konsultacijos  

Sausis Mokytojai, 

specialistai, 

Sigitas Bartaška 

Bus 
sklandžiai pereita prie 

nuotolinio mokymo, 

pasidalinta metodinės 

medžiagos 

nuorodomis 

2. VEIKLA 

Dalyvavimas nuotolinio 

mokymosi seminaruose 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokytojai, 

specialistai, 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

3. PASITARIMAS Balandis D. Logopedė pateiks 



Seminaras “Pradinių klasių 

mokinių skaitymo ir rašymo 

sutrikimai, sutrikimų 

prevencija bei įveika“ 

Antanavičienė, 

 klasių mokytojai 

informaciją ir 

rekomendacijas apie 

sutrikimų prevenciją 

4. VEIKLA IR 

KONSULTACIJA 

 Skaitymo testai 1 klasėje 

 

Gegužė D. 

Antanavičienė, 

I-ų klasių 

mokytojai, 

administracija 

Kartu su  pirmų 

klasių mokytojais 

pateiks mokinių 

pasiektą skaitymo 

gebėjimo lygmenį 

5. PASITARIMAS 

 2,4 klasių mokinių pasiekimų 

patikrinimo organizavimas 

 

Gegužė 

V. Palivoda,  

N. Ragauskienė,  

mokytojos, 

VGK 

Aptartas  testų 

organizavimas ir 

rezultatai 

6. VEIKLA 

2b klasės atviros  veiklos 

stebėjimas, aptarimas 

Gegužė D. 

Tumalovičienė 

Pasidalinimas gerąja 

patirtimi. 

7. PASITARIMAS 

Mokytojų atvirų metodinių 

veiklų (pamokų, neformalaus 

ugdymo užsiėmimų) bei 

kolegų stebėtų pamokų 

aptarimas 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

Metodinė grupė,  

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

Mokytojai dalinsis 

pedagogine darbo 

patirtimi ir 

inovatyviomis 

idėjomis. 

 

8. VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

Mokytojų ilgalaikių, klasės 

vadovo planų, pritaikytų ir 

individualizuotų programų 

aptarimas, klasės vadovo  

Birželis - 

rugpūtis 

V. Palivoda, 

metodinė grupė 

Bus aptarta 

mokytojo veiklos 

rezultatai  

9. PASITARIMAS 

2021-2022 m.m. Ugdymo 

plano projekto aptarimas. 

Birželis - 

rugpjūtis 

V. Palivoda, 

 N. Ragauskienė, 

I. Vainiūnienė, 

darbo grupė 

Darbo grupė 

peržiūrės ir 

koreguos  

Ugdymo planą 

10. VEIKLA 

Dalyvavimas LL-3 

mokymuose 

Visus metus, 

(pagal 

numatytą 

tvarkaraštį 

V. Palivoda, 

D. Šileikienė, 

J. Lizunovienė, 

I. Vainiūnienė, 

N. Ragauskienė 

Bus siekiamas 

įtvirtinti nuolatinis 

atsinaujinimas ir 

aukštesnė  

mokymosi kultūra 

11. VEIKLA 

Atvirų metodinių, projektinių 

veiklų organizavimas. 

Mokslo metų 

eigoje 

N.Ragauskienė, 

I.Vainiūnienė 

Bus organizuota 

veikla, aptartas jos 

veiksmingumas, 

trūkumai, skatinimo 

galimybės 

12 VEIKLA 

Išvyka į „Litexpo“ parodų ir 

kongresų  centre 

 organizuojamą parodą 

MOKYKLA_2021 

11-20-21 V. Palivoda, 

metodinė taryba 

Mokytojai, 

susipažinę su 

naujausiomis 

metodikomis, gebės 

jas pritaikyti 

ugdymo procese 

13. VEIKLA 

Dalyvavimas Zarasų ŠPT, 

UPC ir kituose 

organizuojamuose 

seminaruose, renginiuose 

(pagal poreikį) 

Mokslo metų 

eigoje 

I.Vainiūnienė Mokytojai kels savo 

kvalifikaciją, 

dalinsis naujovėmis 

su savo kolegomis 



 

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos  metodinę tarybą sudaro: 

 

tarybos pirmininkė –Inga Vainiūnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja 

nariai: Jolanta Bagdonavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 

Sigita Paradnikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Dalia Kukonenko, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Galina Razmanavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Jurgita Lizunovienė anglų kalbos vyr. mokytoja, 

metodinės tarybos ir metodinės grupės posėdžių sekretorė  

–Dalia Būgienė, vyr. mokytoja. 

 

 

 


