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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos metodine taryba - grmnazljoje veikianti mokytojrl grupd, organizuojanti ir
koordinuojanti metodiniq grupirl veikl4.

2. Metodines tarybos apraSas leglamentuoja metodines veiklos tiksl4 ir r.rZdaviniius, Metodines

tarybos sudarymo ir veiklos principus, Metodines tarybos ir metodiniq grupiq funkcijas, veiklos

organizavinrq.
3. Metodine taryba savo veikl4 grindi-ia I-ietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Svietimo ir

mokslo ministerijos norminiais teises aktais, Neveroniq gimnazijos direktoriaus patvirtintais
dokumentais ir Siuo apra5u.

4. Metodine grupe - gimnazijoje pagal ugdymo koncentr4, klases, ugdymo slitis, dalykns ar

laikinai tam tikrai pedagoginei problemai sprgsti susibfirusi mokytojq grupe;

.5. Gimnazijos metodine taryba- gimnazijos metodiniq grupiq pirmininkus jungiarati taryba, lcuri

organizuoja il koordinuoja metodiniq grupitl veikl4.

II" METODINES VEIKI-OS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

6. Metodines veiklos tikslas - siekti nuolatinio mokytojq profesines kompetenciios augirno ir
Svietimo Droceso veiksminsumo uztikrinimo,

7. Metodincs veiklos uZdaviniai:
7. L uZtikrinti metodini ir dalykini bendradarbiavim4;

, 7 .2. sklcisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerqa pedagogine patirtimi.

III. METODINES TARYBOS SUDARYMO IR VEIKLOS PRINCIPAI

8. Gimnazijos metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq pirmininkai.
9. Metodine taryba sudaroma dviem metams.
10. Metodine taryba savo veikl4 vykdo per mokytojq metodines grupes. Gimnazijoje veikia

pladinio ugdymo, kalbtl, jungtine gamtos ir socialinirl mokslq, lavinamqiq dalykq ir klasiq variovul

metodinds grupes. Pagalbos specialistai logopedas priklauso pradiniq klasiq metodinei grupei,

socialjne pedagoge ir psichologe - klasiq vadovtl metodinei grupei.
I t. Metodineri grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas pirmininkas. Mctodinei talybai vadovauja

direktoriaus pavpduotojas ugdymui. Metodine taryba pirmo posedZio metu iSsirenJ<a sekretoriq.
kulis tvarko tarylbos dokumentus.

12. Talybos ,susilinkimai yra galiojantys, jeigu susilinkime dalyvauja ne maZiau nei puse:

Tarl'f65 naritl.
13. Talybos sprendimai priimami balsq daugurna.



IV. METODINES TARYBOS IR METODINIU GRUPIU FUNKCI.]OS

14. Gnnnazijps metodirres tarybos funkcijos:
14.1. Kartu su gimnazijos vadovu, pavaduotoju ugdymui nustatlto mokytojtl metodines veiklos

plioritetus mokyftloj e ;

I4.2. Koordinuoja grmnazljoje veikiandiq metodiniq grupiq veikl4, telkdama mokytojus
ugdymo dermei, tgstinumui ir lgkybei uZtikrinti;

'14.3. Naglineija mokytojq kvalif,rkacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
14.4. InicijuQja mokytojq bendradarbiavimE, gerosios patirties sklaid4, bendradalbiavim4 su

nrokytojq asociaoijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacijomis, Svietimo pagalbos istaigomis
ir kt,;

14.5. Kartu su gimnazijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui nagrineja ir planuoja ugdymo turini,
ugdyrno proceso aprlpinim4 priemonemis, ugdymo kokybg ir ugdylno inovacijq diegirn4;

14.6, Prireikus vertina mokytojq metodinius darbus bei mokytojq prakting veikl4;
14,7, Teikia sirilymus metodinems grupems. gimnazijos vadovams, metodiniams bfireliarns

gimnazijos tarybfli,
15. Metodines grupes funkcijos:
15.1, Kartu gu gimnazijos vadovu, Metodines tarybos pirmininku nagrineja ugdyrno tulinio

planavimo ir igyvendinimo, vertinimo ir isivertinimo strategijq igyvendinimo klausimus; nustato
grupiq rnetodineg veiklos prioritetus;

15.2. Naglineja dalykq ugdymo programas, aprobuoja dalykq ilgalaikius planus ir teikia
rekomendacij as direktoriaus pavaduotojai ugdymui del ir+ suderinimo;

15.3. Nagrindja mokiniq ugdymo sekmingumE ir jq pasiekimus;
15.4. Konsultuoja del pedagoginiq problemq sprendimo b[dq ir dalbo rnetodikq;
15.5. Uztikrina gabirl mokiniq dalyvavim4 rajono, respublikos olimpiadose, korilrursuose,

trojii?:;-t;kia 
siulymus metodines veiklos orgarirarri*o klausimais gimnazijouo"todinei tar:ybai,

vadovams, rnokytoj q tarybai.

, U. GIMNAZIJOS METODINES TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

16. Gimnazfjos metodines tarybos veikla organizuojama vadovauiantis demokralijos.
kolegialumo ir s(aidrumo principais.

17. Tarybos posedZiai rengiami esant reikalui, bet ne rediau kaip kart4 per c1u menesius. Posecii
gali inicijuoti metodines talybos pirmininkas, metodines tarybos nariai.

18. 'farybos veiklos koordinatorius rupinasi efektyviu darbu, informuoja apie tarybos veikl4
gimnazijos vadov4"

lc). Visi tarybos posedZiai protokoluojami. PosedZio protokol4 pasiraSo pirnrininkas ir
sekretolius. l

2.0. Kiekvieno tnd:nesio pabaigoje vyksta metodines tarybos nariq pokalbiai apie pr"aejusio
menesio veiklos plano igyvendinim4 ir sekandio menesio veiklos plano veiklq suderinimq.

21. GluodZio menesi vyksta metodiniq grupiq ataskaitines konferencijos. kuriose metodiiriq
grupirl pilmininkai pateikia metines grupiq veiklos aiaskaitas.


