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PANEVĖŽIO SPORTO VIDURINĖS MOKYKLOS METODINIŲ GRUPIŲ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Metodinė grupė – mokytojų, trenerių grupė sudaryta pagal ugdymo koncentrą, sritį ar 

dalyką, vykdanti ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą arba laikinai 

suburta grupė tam tikrai pedagoginei problemai spręsti. 

 

2. Metodinė grupė 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. 

 

II. METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Metodinės grupės tikslas – siekti nuolatinio mokytojų, trenerių  profesinės kompetencijos 

augimo ir švietimo ir sportinio proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

4. Metodinės grupės veiklos uždaviniai: 

 4.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį metodinės grupės pedagogų bendradarbiavimą ugdymo 

dermei, tęstinumui ir kokybės užtikrinimui; 

4.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi. 

 

 

III. METODINĖS GRUPĖS FUNKCIJOS  

5. Nustato metodinės grupės veiklos prioritetus, vadovaujantis metodinės tarybos nuostatais; 

6. Keičia ar papildo metodinių grupių nuostatus;  

7. Renka metodinės grupės pirmininką, jį atšaukia;  

8. Parengia metodinės grupės veiklos planą; 

9. Priima sprendimus, siekiant efektyviau įgyvendinti metodinės grupės keliamus tikslus, 

uždavinius ir funkcijas; 

10. Išklauso metines pirmininko ataskaitas. 

11. Analizuoja ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį 

mokiniai sukaupia ugdymo procese) ugdymo turinio formavimo, planavimo ir įgyvendinimo, 

vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus;  

12. Ugdymo turinį pritaiko mokinių individualioms reikmėms, nagrinėja jų praktinę veiklą; 

13. Analizuoja ilgalaikių planų, metinių planų, klasių vadovų, pasirenkamų dalykų, 

neformalus ugdymo ir kt. programų rengimą, derina ir teikia jas derinimui direktoriaus 

pavaduotojams;  

14. Plėtoja mokytojų, trenerių profesinės veiklos kompetencijas, suderina su mokyklos 

strateginiais tikslais; 



15. Analizuoja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, teikia siūlymus pasiekimų 

gerinimui;  

16. Siekia mokinių ir mokyklos pažangos; 

17. Teikia siūlymus mokyklos metodinei tarybai, vadovams. 

 

IV. METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS 

IR KOORDINAVIMAS 

 

18. Metodinės grupės veikla organizuojama mokykloje; 

19. Metodinės grupės veikla įteisinta ir reglamentuota Panevėžio sporto vidurinės mokyklos 

nuostatuose; 

20. Metodinės grupės jungia visus dalyko, dalykų grupės, giminingų dalykų, koncentro 

mokytojus, trenerius, švietimo pagalbos specialistus; 

21. Metodinės grupės veiklai vadovauja pirmininkas (vadovas), renkamas iš grupės narių, 

turintis atitinkamą dalykinę ir pedagoginę kompetenciją, ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją, pedagoginę patirtį ir autoritetą; 

22. Metodinės grupės pirmininkas: 

22.1. Turi teisę: 

22.1.1. inicijuoti metodinės grupės susirinkimą; 

22.1.2. teikti siūlymus dėl metodinės grupės veiklos tobulinimo; 

22.1.3. gauti sklandžiai grupės veiklai užtikrinti reikiamą informaciją iš kuruojančio 

direktoriaus pavaduotojo, metodinės tarybos pirmininko ir jos narių; 

22.1.4. dėl pedagoginių problemų sprendimo, darbo metodikų ir kitais aktualiais klausimais 

konsultuotis su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju, metodinės tarybos pirmininku ir jos nariais; 

22.1.5. spręsti aktualias problemas ir teikti sprendimų siūlymus svarstyti metodinėje grupėje; 

22.1.6. inicijuoti grupei aktualių problemų svarstymą metodinėje taryboje ir kitaip atstovauti 

grupės interesams ugdymo įstaigoje; 

22.1.7. rinktis metodinės grupės veiklos būdus, formas; 

22.1.8. iš siūlomų veiklų (konkursų, konferencijų ir kt.) atrinkti tas, kuriose siūlytų dalyvauti, 

ir teikti siūlymus grupės nariams; 

22.1.9. savo nuožiūra paskirstyti grupės nariams su grupės veikla susijusius, būtinus atlikti 

darbus; 

22.1.10. inicijuoti grupėje dalijimąsi gerąja patirtimi, įgyta dirbant su mokiniais; 

22.1.11. inicijuoti grupėje dalijimąsi gerąją patirtimi, įgyta dalyvaujant kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose; 

22.1.12. reikšti savo nuomonę apie pedagogų atitikimą kvalifikacinei kategorijai; 

22.1.13. teikti siūlymus ugdymo įstaigos veiklos planui sudaryti ir dalyvauti jį rengiant; 

22.1.14. teikti siūlymus dėl grupės narių veiklos, jų skatinimo ar drausminių nuobaudų, 

nurodant objektyvias priežastis; 

22.2. Privalo: 

22.2.1. nagrinėti grupės narių mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) ugdymo programas; 

22.2.2. nagrinėti grupės narių mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) turinio planavimo ir 

įgyvendinimo klausimus, siūlymus teikti svarstyti metodinei grupei, metodinės grupės siūlymus 

teikti svarstyti metodinei tarybai; 

22.2.3. nagrinėti grupės narių mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) vertinimo ir įsivertinimo 

klausimus, pasiūlymus teikti svarstyti metodinei grupei; 

22.2.4. derinti grupės mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) ilgalaikius ar metinius planus, 

pasirenkamojo dalyko programas, neformalaus švietimo programas ir teikti suderinimui 

kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui; 

22.2.5. siūlyti metodinei grupei svarstyti metodinės veiklos prioritetus; 



22.2.6. palaikyti nuolatinį ryšį su grupės nariais, administracija, metodine taryba, jos 

pirmininku; 

22.2.7. koordinuoti metodinės grupės narių veiklą; 

22.2.8. organizuoti metodinės grupės susirinkimus ir jiems vadovauti; 

22.2.9. inicijuoti metodinės grupės veiklos plano bei ataskaitų rengimą; 

22.2.10. inicijuoti pedagogų gerosios patirties skaidą; 

22.2.11. rengti metodinės grupės veiklos planą, vadovaujantis mokyklos strateginiais tikslais; 

22.2.12. rengti  metinę metodinės grupės veiklos ataskaitą; 

22.2.13. stebėti, analizuoti bei vertinti metodinės grupės veiklą bei darbo rezultatus; 

22.2.14. dalyvauti metodinės tarybos susirinkimuose; 

22.2.15. užtikrinti su metodinės grupės veikla susijusios informacijos sklaidą tarp grupės 

narių; 

22.2.16. laikytis bendrosios ir pedagogo etikos normų; 

22.2.17. skatinti mokytojus, trenerius aktyviai dalyvauti metodinės grupės veikloje. 

22.3. Atsako už: 

22.3.1. grupės veiklos plano sudarymą ir įgyvendinimą; 

22.3.2. suderinimą grupės mokomojo dalyko (mokomųjų dalykų) ilgalaikių ar metinių planų, 

pasirenkamojo dalyko programas, neformalaus švietimo programas ir teikimą suderinimui 

kuruojančiam skyriaus vedėjui; 

22.3.3. grupės veiklos planų ir ataskaitų pateikimą metodinės tarybos pirmininkui; 

22.3.4. už ugdymui reikalingų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašo pateikimą; 

22.3.5. veiklos derinimą su metodinę grupę kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju; 

22.3.6. metodinės grupės dokumentacijos tvarkymą; 

22.3.7. sklandžią su grupės narių mokomuoju dalyku (mokomaisiais dalykais) susijusios 

informacijos sklaidą tarp grupės narių; 

22.3.8. metodinės grupės narių veiklos koordinavimą. 

IV. VALDYMAS 

 

23. Aukščiausias metodinės grupės valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. 

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

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

26. Visi sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.  

27. Tarp visuotinių susirinkimų metodinės grupės veiklą organizuoja pirmininkas. 

28. Metodinės grupės pirmininkas renkamas 2 metams. 

 

______________________________ 

 


