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KLAIPĖDOS MIESTO MOKYTOJŲ METODINIŲ BŪRELIŲ VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Klaipėdos miesto mokytojų metodinės veiklos organizavimo principus, tikslus, 

uždavinius ir formas, metodinių būrelių sudarymo principus, veiklos sritis ir metodinių būrelių 

narių teises, pareigas. 

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose mokytojų kvalifikacijos tobulinimą bei metodinės veiklos organizavimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 

II SKYRIUS 

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR 

FORMOS 

 

3. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (toliau – PŠKC), siekdamas 

užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, organizuoja Klaipėdos miesto mokytojų 

metodinę veiklą (toliau – metodinė veikla). 

4. Metodinė veikla grindžiama šiais principais: 

4.1. įsivertinimo – mokytojai turi suprasti, kas jų veikloje yra tobulintina ir kokių žinių, 

gebėjimų, įgūdžių jiems trūksta; 

4.2. geriausios praktikos – mokytojai turi perimti geriausias ugdymo praktikas; 

4.3. motyvacijos – mokytojai turi turėti vidinę vertybinę nuostatą ir būti išoriškai 

motyvuojami nuolat tobulinti savo veiklą. 

5. Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojus plėtoti savo profesines 

kompetencijas, skleisti savo sukauptą patirtį bei kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias, 

gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje.  

6. Metodinės veiklos uždaviniai: 

6.1. užtikrinti dermę tarp individualių mokytojo, švietimo įstaigos ir miesto (regiono, šalies) 

poreikių; 

6.2. skleisti informaciją apie švietimo politiką, metodines naujoves; 

6.3. plėtoti mokytojų profesinį bendradarbiavimą ir geriausios praktikos sklaidą; 

6.4. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti ir metodinei veiklai organizuoti skirtas lėšas. 

7. Pagal mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi būdus skiriamos šios metodinės veiklos 

formos: 

7.1. kolegialus dalijimasis patirtimi (grupinė, asociacijų, projektinė veikla, atvirų pamokų ir 

kitos pedagoginės veiklos demonstravimas ir stebėjimas, konsultavimas ir konsultavimasis, 

bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje, su socialiniais partneriais, metodinių darbų, 

mokymo ir mokymosi priemonių rengimas, dalykinė raiška profesinėmis publikacijomis, 

rekomendacijomis ir pan.); 

7.2. specializuoti renginiai (metodinės dienos, konferencijos, konkursai, pedagoginių idėjų 
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mugės, apskritojo stalo diskusijos, edukacinės išvykos, seminarai, mokymai ir pan.); 

7.3. viešoji veikla (visuomeninė, kultūrinė, meninė raiška, įskaitant veiklą socialinėse 

akcijose ir programose, kūrybiniuose projektuose, dalyvavimą meno kolektyvuose, sportinėje 

veikloje ir pan.). 

8. Metodinę veiklą inicijuoja patys mokytojai. Metodinės veiklos turinį ir formas mokytojai 

renkasi savarankiškai pagal poreikį.   

 

III SKYRIUS 

METODINIO BŪRELIO SUDARYMO IR VEIKLOS PRINCIPAI 

 

9. Metodinei veiklai organizuoti sudaromi metodiniai būreliai. 

10. Metodinių būrelių skaičius nustatomas, atsižvelgus į miesto mokytojų siūlymus. 

Metodinių būrelių sąrašą įsakymu tvirtina PŠKC vadovas.   

11. Metodinį būrelį sudaro atitinkamo mokomojo dalyko ar ugdymo srities miesto švietimo 

įstaigų mokytojai. Veikla metodiniuose būreliuose yra savanoriška.  

12. Metodinio būrelio nariai visuotiniame susirinkime atviru balsavimu trejiems metams 

renka metodinio būrelio tarybą (toliau – Taryba): metodinio būrelio pirmininką, sekretorių ir 3–7 

narius.  

13. Tarybos nariu laikomas asmuo, jei už jį balsavo daugiau negu pusė visuotiniame 

susirinkime dalyvaujančių metodinio būrelio narių. 

14. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti 

savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys 

nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.  

15. Tarybos nariai talkina metodinio būrelio pirmininkui, organizuojant metodinio būrelio 

veiklą, jos dokumentavimą, atstovaujant metodinio būrelio narių interesams PŠKC ir kitose 

institucijose. 

16. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems metodinio 

būrelio nariams. 

17. Tarybų sąrašą įsakymu tvirtina PŠKC vadovas. 

18. Metodinis būrelis veiklą organizuoja pagal metodinio būrelio narių inicijuotą ir Tarybos 

narių parengtą metinį metodinio būrelio veiklos planą, kurį pasirašytinai tvirtina metodinio būrelio 

pirmininkas. Metodinių būrelių metiniai veiklos planai yra sudedamoji PŠKC metinio veiklos plano 

dalis. 

19. Metodinio būrelio pirmininkas organizuoja metodinio būrelio metinio veiklos plano 

rengimą ir įgyvendinimą, kviečia metodinio būrelio posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, 

užtikrina efektyvią metodinio būrelio veiklą, ruošia metines metodinio būrelio veiklos ataskaitas. 

Jam mokamas atlyginimas teisės aktų nustatyta tvarka.  

20. Metodinio būrelio pirmininkas apie metodinio būrelio posėdžio laiką, svarstyti parengtus 

klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai 

protokoluojami pagal poreikį, įskaitant atvejus, kai priimami metodinio būrelio nutarimai. 

21. Nutarimai priimami metodinio būrelio posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, 

o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei 

neprieštarauja teisės aktams.  

22. Metodinių būrelių veiklą koordinuoja ir metodinės veiklos kokybės vertinimą 

organizuoja PŠKC metodininkai, bendradarbiaudami su Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus specialistais bei švietimo 

įstaigose veikiančiomis metodinėmis tarybomis ir grupėmis. 

 

IV SKYRIUS 

METODINIŲ BŪRELIŲ VEIKLA 
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23. Metodiniai būreliai: 

23.1. nustato atskirų mokomųjų dalykų ar ugdymo sričių mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetus; 

23.2. įgyvendina metiniuose veiklos planuose numatytas priemones; 

23.3. tariasi dėl ugdymo turinio formavimo ir įgyvendinimo sėkmingumo, mokinių 

pasiekimų gerinimo; 

23.4. nagrinėja pedagogines problemas, metodikos naujoves, mokytojų sukauptą patyrimą;  

23.5. inicijuoja geriausios mokytojų praktikos sklaidą; 

23.6. aptaria mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines mokymo ir mokymosi 

priemones; 

23.7. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę; 

23.8. rengia rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ar 

mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas; 

23.9. teikia siūlymus PŠKC dėl naujų kvalifikacijos tobulinimo programų, švietimo 

konsultantų rengimo, metodinės veiklos sričių ir formų įvairovės didinimo, geresnių finansinių ir 

organizacinių sąlygų kvalifikacijos tobulinimui ir metodinei veiklai sudarymo; 

23.10. keičiasi informacija su kitais metodiniais būreliais ir bendradarbiauja su švietimo 

įstaigų metodinėmis tarybomis ir grupėmis, mokytojų asociacijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir kitomis švietimo, mokslo, kultūros, sporto institucijomis. 

 

V SKYRIUS 

METODINIO BŪRELIO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Metodinio būrelio nariai turi teisę: 

24.1. gauti iš valstybinių ir savivaldybių institucijų, švietimo įstaigų metodinių tarybų ir 

grupių, PŠKC, Tarybos informaciją kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos organizavimo 

klausimais; 

24.2. teikti siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos organizavimo 

gerinimo; 

24.3. organizuoti pasitarimus ir diskusijas metodinių būrelių kompetencijos klausimais; 

24.4. bendradarbiauti su šalies ir užsienio valstybių švietimo sistemos subjektais. 

25. Metodinio būrelio narių pareigos: 

25.1. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, šių Nuostatų reikalavimų; 

25.2. gerbti kitus metodinio būrelio narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų; 

25.3. dalyvauti metodinio būrelio sudarytose darbo ir kūrybinėse grupėse konkrečioms 

metodinėms užduotims atlikti arba klausimams spręsti; 

25.4. inicijuoti geriausios pedagoginės patirties sklaidą. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Šių Nuostatų pakeitimus ar papildymus inicijuoja Tarybos, PŠKC, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius. Nuostatų keitimų 

projektus rengia PŠKC.  

27. Nuostatai tvirtinami, keičiami ar papildomi Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu. 

28. Už šių Nuostatų taikymą atsako PŠKC vadovas. 

29. Nuostatai skelbiami PŠKC interneto svetainėje. 

 

______________________________ 


