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KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 

 

 1. Metodinis grupė yra Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokytojų grupė, sudaryta 

iš visų, 1-8 ir I-IV G klasių vadovų, vykdanti  metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą. 

 2. Metodinė grupė veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu ir 

kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais. 

 3. Metodinė grupė savo veiklą grindžia demokratiškumo, viešumo ir atsinaujinimo 

principais bei vadybos profesionalumu, pedagogine iniciatyva ir bendradarbiavimu. 

 4. Metodinė veikla – klasių vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, skirta praktinei 

veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi. 

 

II. METODINĖS GRUPĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Metodinės grupės tikslas – tolygiai ir sutartinai siekti nuolatinio ugdomosios veiklos 

veiksmingumo. 

 6. Metodinės grupės uždaviniai: 

 6.1. skatinti metodinį klasių vadovų bendradarbiavimą; 

 6.2. dalytis gerąja pedagogine patirtimi; 

 6.3. analizuoti vykstančius ugdymo turinio įgyvendinimo kokybinius pokyčius; 

 6.4.  inicijuoti naujas veiklų formas,  kvalifikacijos tobulinimo programas; 

 6.5. teikti siūlymus dalykų ar ugdymo sričių mokytojams, kitoms metodinėms grupėms, 

metodinei tarybai dėl ugdymo turinio įgyvendinimo; 

 6.6. padėti organizuoti renginius; 

 6.7. bendradarbiauti su kitomis gimnazijos metodinėmis grupėmis ir metodine taryba. 

 6.8. teikti siūlymus dėl klasių vadovų skatinimo. 

 

III. METODINĖS GRUPĖS  STRUKTŪRA  

 

 7. Metodinę grupę sudaro 13 narių.  

 8. Metodinės grupės sudėtis tvirtinama kasmet.  

 9. Metodinės grupės nariu tampama automatiškai tapus bet kurios konkrečios klasės vadovu 

nepriklausomai nuo darbo klasės vadovo pareigose pradžios laiko. 

 10. Narystė metodinėje grupėje prarandama nuo momento, kai tik nustojama eiti klasės 

vadovo pareigas.  

 11. Metodinės grupės pirmininką ir sekretorių renka metodinės grupės nariai atviru 

balsavimu, pritariant 2/3 metodinės grupės narių.  

 

IV. METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

 12. Grupės veiklą koordinuoja metodinė taryba. 

 13. Metodinei grupei vadovauja pirmininkas, kuris už jos veiklą atsiskaito metodinėje 

taryboje mokslo metų pabaigoje.  

 14. Veiklos planas ir veiklos ataskaita rengiama mokslo metams. 
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 15. Metodinės grupės nariai renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį. Susirinkimas yra 

teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 metodinės grupės narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų 

dauguma atviru balsavimu. Jei yra vienodas balsų skaičius, sprendimą lemia pirmininko balsas. 

Galimi atviri metodinės grupės susirinkimai. 

 16. Metodinės grupės susirinkimai protokoluojami.  

 

V. METODINĖS GRUPĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 17. Metodinės grupės  nariai turi teisę: 

 17.1. teikti siūlymus dėl numatytos veiklos koregavimo; 

 17.2. rinktis veiklos būdus, formas; 

 17.3. inicijuoti susirinkimus; 

 17.4. rinkti ir būti renkami metodinės grupės pirmininku ar sekretoriumi. 

  18. Metodinės grupės nariai privalo: 

  18.1. dalyvauti metodinės grupės veikloje; 

  18.2.  spręsti  metodinės grupės veiklos problemas; 

  18.3. analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimo rezultatus ir pokyčius; 

  18.4. skatinti metodinį ir dalykinį klasių vadovų, dalykų ar ugdymo srities mokytojų 

bendradarbiavimą; 

  18.5. dalintis gerąja pedagogine patirtimi; 

 18.6. laiku teikti klasių socialinius pasus, socialinės pilietinės, prevencinės veiklos 

ataskaitas;  

 18.7. prižiūrėti MPG planų pildymą; 

 18.8. bendradarbiauti su mokinių tėvais; 

  18.9. laikytis metodinės grupės nuostatų. 

 

VI. NUOSTATŲ KEITIMAS 

 

  19. Metodinės grupės nuostatai gali būti keičiami metodinės grupės pirmininko iniciatyva, 

apsvarsčius ir pritarus metodinės grupės susirinkime. 

 

__________________________ 


