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Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos  

2017 metų veiklos plano 

                                                4 priedas 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS 
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Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai 

Pastabos, 

komentarai 

1. Tikslas - tenkinant įvairiapusius mokinių poreikius pasiekti, mokyklos, klasės dalyko, ugdytinio mokymosi pažangą minimaliai 80%, 

realiai 85%, maksimaliai 96%. 
 1.1. Uždavinys – nuosekliai tobulinti mokytojų profesines kompetencijas ir gebėjimus, didinant šiuolaikinio mokymosi paradigmą 

atitinkančių pamokų bei veiklų skaičių nuo 5% iki 20%, orientuojant į lyderystės ugdymą klasėje ir už jos ribų. 
  1.1.1. Priemonė – mokytojų lyderystės gebėjimų ugdymas. 

   

1. Atlikti lyderystės gebėjimų 

tyrimą: darbuotojų anketa, 

mokyklos tyrimas  

01 mėn.4 

sav. 

G.Vaitkienė, 

E.Matulevičienė 

Žmogiškieji 

resursai 

Nustatyti mokytojų ir 

mokyklos lyderystės 

gebėjimų lygiai, 

numatytas konkrečių 

savybių ir įgūdžių 

tobulinimo planas.  

 

   

2. Organizuoti mokymus 

mokytojams:  

Skaitymo strategijos; 

Aktyvūs mokymo metodai; 

Ugdymo(si) 

diferencijavimas, 

individualizavimas, 

suasmeninimas, ugdymo(si) 

integralumas. 

02-11 mėn. 

4 sav. 

Metodinė taryba Žmogiškieji 

resursai 

Praktiškai išbandytos 1-7 

skaitymo strategijos, 2-4 

aktyvūs mokymo 

metodai, ugdymo 

diferencijavimo būdai, 

aptartas jų taikymo 

pamokose 

veiksmingumas 

mokymosi pasiekimams 

gerinti.  

 

   

3. Išanalizuoti ST rezultatus, 

išsiaiškinti problemines 

sritis, numatyti veiksmų 

planą pasiekimams gerinti 

06 mėn. Metodinė 

Taryba, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Žmogiškieji 

resursai 

Rezultatai aptarti 

metodinėse grupėse, 

priimti sprendimai dėl 

pasiekimų gerinimo. 
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4. Išanalizuoti PUPP rezultatus, 

išsiaiškinti problemines 

sritis, numatyti veiksmų 

planą pasiekimams gerinti 

06 mėn. Metodinė 

Taryba, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Žmogiškieji 

resursai 

Rezultatai aptarti 

metodinėse grupėse, 

priimti sprendimai dėl 

pasiekimų gerinimo. 

 

   

5. Organizuoti praktinės 

patirties diskusijas, su Telšių 

„Ateities“ progimnazijos 

pedagogais,  dalykų 

mokytojų metodines dienas 

su PPT specialistais 

02, 04, 10 

mėn. 

G.Vaitkienė, 

E.Matulevičienė 

Žmogiškieji 

resursai ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Susitikimų ir diskusijų 

skaičius, organizuotos 

atviros pamokos kitoje 

mokykloje. 

 

   
6. Organizuoti filmuotų 

pamokų peržiūras 

04, 06 mėn. G.Vaitkienė, 

E.Matulevičienė 

Žmogiškieji 

resursai 

Aptarimų skaičius (2)  

   

7. Organizuoti atviras, 

integruotas įvairių dalykų 

pamokas, dalykinius 

tiriamuosius projektus. 

Visus metus Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

resursai 

Atvirų, integruotų 

pamokų sąrašai ir 

grafikai, pamokų  planai, 

projektų aprašai, 

aptarimai metodinėse 

grupėse. 

 

   

8. Aptarti mokyklos ugdymo 

plano įgyvendinimo 

veiksmingumą, išanalizuoti 

2017-2018 m.m. bendruosius 

ugdymo planus, aptarti 

mokyklos ugdymo plano 

2017-2018 m.m. projektą, 

teikti siūlymus. 

05 mėn. E.Matulevičienė Žmogiškieji 

resursai 

Teikti siūlymai dėl 

pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių, aptartas 

ugdymo plano projektas, 

teikti siūlymai. 

 

   

9. Organizuoti įvairias 

dalykines savaites ir dienas 

01-12 mėn. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas dalykinių 

savaičių planas, 

organizuoti įsivertinimai 

metodinėse grupėse 

 

   

10. Organizuoti  įvairias 

dalykines savaites, 

dalykų  olimpiadas, 

konkursus, parodas, 

projektus, konferencijas 

mokykloje 

01-12 mėn. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengtas olimpiadų 1-o 

turo organizavimo 

planas, sudarytos 

vykdymo ir vertinimo 

komisijos, parengtos 

užduotys. Parengti 

nuostatai, organizuoti 
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veiklų įsivertinimai 

metodinėse grupėse. 

Sudaryti mokinių, 

dalyvavusių ir laimėjusių 

olimpiadose, 

konkursuose irk t. 

sąrašai. Organizuota 

mokinių skatinimo 

šventė “Siek savo 

žvaigždės” 

   

11. Organizuoti Metodinę dieną 

– seminarą „Mokomės 

mokyti“ 

11 mėn. Darbo grupė Žmogiškieji 

resursai 

Parengti ir pristatyti 

pranešimai. 

 

   

12. Organizuoti klasių koncentrų 

kūrybinius projektus 

05-06 mėn. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

resursai 

Projektai „Žemyn upe 

Venta“ ,„Išminties 

gyvatė“ ir kt. 

 

 


