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PANEVĖŽIO SPORTO VIDURINĖS MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti mokytojų, trenerių/specialistų grupė, 

organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą. 

2. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos: 

metodinė veikla – mokytojų, trenerių, mokyklos vadovų bei kitų švietimo specialistų 

organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo, sporto sritis, skirta kvalifikacijai ir 

praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine 

informacija; 

metodinė priemonė – mokytojų, trenerių ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje 

perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui ir mokymuisi. 

3. Metodinė taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo 

įstatymu ir kitais įstatymais, Kūno kultūros ir sporto departamento įsakymais, ŠMM rekomendacija 

mokytojų metodinei veiklai organizuoti,  Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Bendrosiomis programomis, kitais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo 

skyriaus patvirtintais dokumentais, dalykų ekspertų komisijų sprendimais ir šiuo reglamentu.  

4. Metodinę tarybą sudaro mokyklos direktorė, direktoriaus pavaduotojai, metodinių grupių 

pirmininkai, bibliotekininkė. 

5. Metodinė taryba sudaroma demokratiniu principu dvejiems metams (metodinių grupių 

pirmininkai renkami kas 2 metai). 

6. Metodinės tarybos priimti nutarimai įsigalioja ir yra privalomi mokytojams, treneriams. 

7. Nuostatai keičiami metodinės tarybos nutarimu. 

 

II. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

8. Metodinės tarybos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų, trenerių profesinės kompetencijos 

augimo ir švietimo ir sportinio proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

9. Metodinės tarybos veiklos uždaviniai: 

9.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį metodinių grupių bendradarbiavimą. 

9.2. Koordinuoti pedagoginių ir metodinių naujovių skleidimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

III. METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS  

10. Dalyvauja kuriant mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą; 

11. Dalyvauja rengiant mokyklos ugdymo planą; 

12. Keičia ar papildo metodinės tarybos nuostatus ir teikia juos tvirtinti direktoriui; 

13. Parengia metodinės tarybos veiklos planą ir teikia jį tvirtinti direktoriui; 



14. Priima sprendimus, siekiant efektyviau įgyvendinti mokyklos metodinės tarybos keliamus 

tikslus, uždavinius ir funkcijas; 

15. Kartu su mokyklos vadovu, direktoriaus pavaduotojais nustato metodinės veiklos prioritetus 

mokykloje; 

16. Nagrinėja mokytojų, trenerių kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus; 

17. Planuoja ir organizuoja mokytojų, trenerių kvalifikacijos tobulinimo seminarus, 

konferencijas, mokymus; 

18.  Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus, trenerius 

ugdymo ir sportinei dermei, tęstinumui ir kokybės užtikrinimui; 

19. Inicijuoja mokytojų, trenerių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, 

bendradarbiavimą su mokytojų, trenerių asociacijomis, pedagogų švietimo centrais, VŠĮ Lietuvos 

sporto informacijos centru, pedagogine – psichologine tarnyba, kitų mokyklų metodinėmis 

tarybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt. 

20. Nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir 

ugdymo inovacijų diegimą; 

21. Prireikus vertina mokytojų, trenerių metodinius darbus ir praktinę veiklą; 

22. Teikia siūlymus metodinėms grupėms, mokyklos vadovui, direktoriaus pavaduotojams, 

metodiniams būreliams, mokyklų metodinei tarybai; 

23. Koordinuoja stažuotės vadovų skyrimą, mentorių skyrimą studentams ar pirmus metus 

dirbantiems mokytojams, treneriams, specialistams; 

24. Koordinuoja ilgalaikių planų, metinių planų, klasių vadovų, pasirenkamų dalykų, 

neformalaus ugdymo ir kt. programų rengimą ir derinimą metodinėse grupėse; 

25. Dalyvauja svarstant mokytojų, trenerių pamokų krūvį ir teikia pasiūlymus; 

26. Dalyvauja užsakant vadovėlius, grožinę literatūrą, skirstant lėšas, skirtas mokymo bei 

sportinėms priemonėms įsigyti iš mokinio bei sporto krepšelių; 

27. Atsiskaito už atliktą darbą mokytojų tarybai. 

 

IV. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR 

KOORDINAVIMAS 

 

28. Metodinės tarybos veikla įteisinta Panevėžio sporto vidurinės mokyklos nuostatuose. 

29. Metodinė taryba koordinuoja mokyklos mokytojų, trenerių  metodinę veiklą. 

30. Metodinės tarybos veiklai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

31. Mokyklos metodinės tarybos nariai renkami 2 metų laikotarpiui. 

32. Metodinės tarybos pirmininkas: 

32.1.Turi teisę: 

32.1.1. inicijuoti metodinės tarybos narių susirinkimą; 

32.1.2. atstovauti ugdymo įstaigos metodinei tarybai miesto (rajono, regiono) ir respublikos 

lygmeniu; 

32.1.3. palaikyti ryšius su mokytojų, trenerių asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis, švietimo pagalbos ir kt. įstaigomis, plėtoti bendradarbiavimą su jomis; 

32.1.4. teikti siūlymus metodinėms grupėms, metodinei tarybai, administracijai, mokytojų 

tarybai dėl metodinės, organizacinės veiklos tobulinimo, ugdymo kokybės gerinimo; 

32.1.5. teikti siūlymus miesto (rajono) mokyklų metodinei tarybai (grupėms) švietimo 

tobulinimo klausimais; 

32.1.6. rinktis veiklos būdus, formas; 

32.1.7. inicijuoti mokytojų, trenerių bendradarbiavimą; 

32.1.8. inicijuoti gerosios pedagoginės patirties sklaidą tarp ugdymo įstaigos mokytojų, trenerių; 

32.1.9. kūrybiškai vertinti siūlymus dalyvauti projektuose ir teikti šiuo klausimu siūlymus; 



32.1.10. dalyvauti vertinant mokytojų atitikimą turimos ar pretenduojamos kvalifikacinės 

kategorijos; 

32.1.11. teikti siūlymus ugdymo įstaigos veiklos programai ir strateginiam planui sudaryti ir 

dalyvauti juos rengiant. 

32.2. Privalo: 

 32.2.1. būti susipažinęs su pagrindiniais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais 

(mokyklos nuostatais, ugdymo planu, darbo tvarkos taisyklėmis, metodinę veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais, strateginiu planu, metine mokyklos veiklos programa ir kt.); 

32.2.2. nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir 

ugdymo inovacijų diegimą; 

32.2.3. organizuoti metodinės tarybos narių susirinkimus ir jiems vadovauti; 

32.2.4. aprobuoti metodinių grupių veiklos planus; 

32.2.5. rengti metodinės tarybos veiklos planą, atliepiantį mokyklos strateginius bei metinės 

veiklos tikslus ir uždavinius; 

32.2.6. analizuoti metodinių grupių veiklą ir teikti metines tarybos veiklos ataskaitas; 

32.2.7. inicijuoti metodinės veiklos prioritetų svarstymą metodinėje taryboje; 

32.2.8. inicijuoti mokytojų, trenerių kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir prioritetų svarstymą 

metodinėje taryboje; 

32.2.9. kartu su kitais tarybos nariais koordinuoti metodinius ugdymo įstaigos renginius; 

32.2.10. stebėti, analizuoti bei vertinti metodinės tarybos veiklą bei darbo rezultatus; 

32.2.11. rūpintis palankaus metodinės tarybos darbo mikroklimato kūrimu, puoselėti 

demokratinius tarpusavio santykius. 

32.3. Atsako už: 

32.3.1. metodinės tarybos veiklos plano sudarymą ir įgyvendinimą; 

32.3.2. mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklos koordinavimą ugdymo dermei, 

tęstinumui ir kokybei užtikrinti; 

32.3.3. ataskaitų Mokytojų tarybai parengimą; 

32.3.4. metodinės tarybos siūlymų ugdymo kokybei gerinti pateikimą mokyklos vadovams; 

32.3.5. metodinės tarybos dokumentacijos tvarkymą. 

 

V. VALDYMAS 

 

33. Aukščiausias mokyklos metodinės tarybos valdymo organas yra visuotinis narių 

susirinkimas. 

34. Visuotiniai susirinkimai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 

35. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų narių.  

36. Visi sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.  
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