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VILNIAUS „SPINDULIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 METODINĖ TARYBA 

VEIKLOS PROGRAMA  

2014-2015 m. m. 

Eil. 
Nr. 

Veiklos tema Vykdymo data Atsakingi asmenys 

1.  Mokyklos tarybos 2014-2015 m. m. veiklos 
programos parengimas. 
Mokytojų metodinės veiklos prioritetų 
nustatymas. 

2014 m. 
rugsėjis 

 

Metodinės tarybos 
nariai, 

metodinės tarybos 
pirmininkė 

Rima Kliučinskienė 
 

2.  Metodinės tarybos 2014-2015  m. m. veiklos 
programos  suderinimas. 
Metodinės tarybos faktinės veiklos 
pasiskirstymas. 
 

2014 m. 
spalis 

 

Metodinės tarybos 
nariai 

 

3.  2014-2015 m. m. pagrindinio ugdymo 
ilgalaikių planų, metodinių grupių veiklos 
planų, metodinės medžiagos, priemonių, 
testų aprobavimas. 
 

Nuolat 
(esant poreikiui) 

 

Metodinė taryba,  
grupių pirmininkai,  

mokytojai,  
spec. pedagogai, 

dir. pav. ugdymui  
R. Petrikienė 

 

3.1 Bandomosios patikros 10-os klasės 
mokiniams. 
 
 
 
 

2015 m. sausis 
2015 m. balandis-

gegužė 
 

Metodinė taryba, 
patikros/testų/ 

rengimo darbo grupė 
(Lietuvių k. – 

B. Gudauskienė 
Matematika – 

J. Černiauskaitė) 
 

4.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių 
analizavimas. 
Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo renginių 
mokykloje organizavimas. 
 

Esant poreikiui Metodinės tarybos 
nariai 

atestacinė komisija 
( Virginija 

Baranauskienė) 
 

5.  Seminarų, pranešimų, atvirų pamokų 
rengimas ir aptarimas, netradicinių ugdymo 
metodų taikymas, kaupimas ir sklaida. 
 

Nuolat 
 

Metodinės grupės,  
dalykų mokytojai 
(Nina Dineikienė) 

6.  Ugdymo kokybės ir inovacijų diegimo 
nagrinėjimas. 

Nuolat 
 

Metodinė taryba, 
metodinės grupės, 
dalykų mokytojai 
dalykų mokytojai, 

(Neringa Vaitiekūnienė)  

6.1 Kontrolinių darbų vykdymo, apimties bei  
analizės formų nustatymas. 

6.2 Pirmokų ir penktokų adaptacija 
Rugsėjis – adaptacinis mėnuo. 
Adaptacijos tyrimo rezultatų aptarimas. 
 

2014 m. spalis 
 

Metodinė taryba, 
dirbantys 5-ose klasėse 

ir 1-ose klasėse 
mokytojai, 

Virginija Baranauskienė 
MMT pirmininkė 

Rima Kliučinskienė 
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6.3 Diagnostinių testų rengimas. 
Diagnostinių testų rezultatų tyrimas 

2, 4 klasės po I 
pusmečio; 

6, 8 klasės – sausio 
mėnesį 

2015m. vasaris 

Metodinė taryba, 
diagnostinių testų 

rengimo darbo grupė, 
MMT pirmininkė 

Rima Kliučinskienė 
 

7.  Dalykinių olimpiadų, parodų, projektų, 
konkursų, konferencijų organizavimas 
/koordinavimas/. 
 

Nuolat  
(esant poreikiui) 

 
 
 

Metodinės grupės, 
dalykų mokytojai 
dir. pav. ugdymui  

R. Petrikienė 
( Bronislava 

Gudauskienė, 
Marytė Papinigienė, ) 

darbo grupė 

7.1 Projektas „ Kelionė į penktą klasę“ 2014m. lapkritis – 
2015 m. balandis  

8.  Mokomosios ekskursijos į muziejus, 
pažintinės išvykos. 
Edukacinės aplinkos kūrimo gerinimas. 

Nuolat  
(esant poreikiui) 

 

Metodinės grupės, 
dalykų mokytojai 

(Irma Vaitkuvienė) 

9.  Prevencinio darbo tobulinimas. 
 

Nuolat  
 

Vaiko gerovės komisija, 
soc. pedagogė 

(Alvija Baliukonytė) 
 

10.  Neformaliojo ugdymo veiklos įvairovių 
skatinimas ir koordinavimas. 
 

Nuolat 
 

Metodinės grupės, 
dalykų mokytojai, 

dir. pav. 
 L. Gubanovienė  

 

11.  Darbo su ypatingų poreikių vaikais 
organizavimas: 
Darbo su išskirtinių gabumų turinčiais vaikais  
sistemos organizavimas. 
Renginių, skirtų gabiems vaikams, 
organizavimas ir dalyvavimas juose. 
Pagalbos ugdymo motyvacijos stokojantiems 
vaikams teikimas. 

Nuolat  
Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 
dalykų mokytojai, 
spec. pedagogė, 

dir. pav. ugdymui  
R. Petrikienė,  
L. Mažukėlė, 
darbo grupė 

 
 

11.1. Vilniaus m. 5-6 kl. gabiųjų mokinių konkursas 
 „Žinau, mąstau, kuriu“ 

2015m. kovas Konkurso rengimo  
ir vedimo darbo grupė 

12.  Vadovėlių ir vaizdinių priemonių užsakymo 
paraiškos aprobavimas. 
 

Nuolat  
(esant poreikiui) 

 

Metodinės grupės, 
dalykų mokytojai 

(Bibliotekos vedėja) 
 

13.  Mokytojų metodinių darbų bei praktinės 
veiklos vertinimas 

2015m. birželis 
 

Metodinė taryba, 
mokyklos direktorė 

Vilija Mozurienė 
 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                         Rima Kliučinskienė  

 

Metodinės tarybos sekretorė                                                                            Ona Baublienė 


