
 

KELM S RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDIN  MOKYKLA 

MOKYTOJ  DALYKININK  IR KLASI  VADOV  METODIN S GRUP S DARBO 
PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemon s pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

1. Metodinės grupės darbo plano  
sudarymas ir aptarimas. 

Rasa 

Skrodenienė 

2014-09 Parengti ir gyvendinti 
metodinių grupių veiklos 
planai, atitinkantys mokyklos 

veiklos programos gaires. 

2. Ugdymo turinio, ugdymo 

proceso, integravimo 

galimybių, vertinimo 
suderinimas. Prevencinės ir 
gamtasauginės programų 
integravimo galimybės. 

Rasa 

Skrodenienė 

2014-09 100 proc. dalykų  ilgalaikių 
detaliųjų  planų  bus sudaryti 
pagal AB programas. 

Ugdymo turinio apimtis, 

metodai, reikalavimai 

mokymosi pasiekimams 

pritaikomi atskirų mokinių 
poreikiams, gebėjimams ir 

polinkiams. 

Visi dalykų mokytojai 
pristatys savo ugdymo 

turinio planavimo gerąją 
patirt  vertinimo tvarką. 

3. Ilgalaikių detaliųjų, dalykų 
modulių, pasirenkamųjų 
dalykų planų, neformaliojo 

ugdymo programų aptarimas. 
Vadovėlių, pratybų sąsiuvinių 
naudojimo ugdymo procese 

aptarimas. 

Rasa 

Skrodenienė 

2014-09 

 Mokomųjų dalykų vertinimo 
tvarkų aptarimas. 

Rasa 

Skrodenienė 

2014-09 

4. Mokinių indivindualios 
pažangos stebėjimo, fiksavimo, 
aptarimo ir duomenų 
panaudojimo būdų aptarimas. 

Ieva 

Linkevičienė 

Rasa 

Skrodenienė 

2014-09 Aptarti ir suderinti mokinių 

indivindualios pažangos 
stebėjimo, fiksavimo, 
aptarimo ir duomenų 
panaudojimo būdai. 

5. Mokinių ugdymo(si) 
pasiekimų pažangos 
stebėjimas, fiksavimas. 

klasių vadovai po 

kiekvieno 

pusmečio 

Fiksuojama individuali 

mokinio raida, pildomas 

mokinio aplankas.  

 Seminaras mokyklos 

bendruomenei apie mokinių 
pažangos vertinimą. 

Direktorė 
Ginta 

Maziliauskienė 

2014-11 Kaupiama patirtis apie 

mokinių pažangos  
vertinimą. 

 Mokinio pažangos vertinimo 
modelio kūrimas 

Rasa 

Skrodenienė 

Loreta 

Mickūnienė 

2014-

2015 

m.m. 

Bus sukurtas mokinio 

pažangos vertinimo modelis. 

6. Bendradarbiaujame: 

Susitikimas su Šiaulių r. 
Raudėnų pagrindine mokykla 

Rasa 

Skrodenienė 

Loreta 

Mickūnienė 

Data 

derinama 

Bus pasidalinta patirtimi apie 

mokinių pažangos vertinimą. 

7. Pranešimai: 
PUPP aptarimas, rezultatų 
analizė 

 

 

 

 

Genovaitė 
Nikolaitienė 

Rasa 

Skrodenienė 

 

2014-09 

 

Gerosios patirties perėmimas 
ir praktinis panaudojimas 

pamokose. 

 

 

 



8. Gerosios patirties sklaida: 

 

Ugdomasis konsultavimas: 

parama kolegai – mažesnę 
patirt  turinčių kolegų 
konsultavimas. 

 

 

5 klasėje dėstančių mokytojų 
pokalbis su pradinių klasių 
mokytojais: ugdymo(si) 

spragos. 

 

 

Mokytojų klubo veikla: 
,,Kūrybiškumo ugdymas 
taikant Kūrybinių partnerysčių 
projekto  patirt į 

Konsultacijos dirbant pagal 

Kūrybinių partnerysčių model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės ir 
pradinių klasių  
mokytojai 

 

 

 

Rasa 

Skrodenienė, 
mokytojų 
klubas 

 

 

 

 

 

per metus 

 

 

 

 

 

 

2014-10 

 

 

 

 

 

kartą per 
mėnes  

 

 

 

Gerosios patirties perėmimas 
ir praktinis panaudojimas 

pamokose. 

9. Atviros pamokos: 

 Anglų kalbos pamoka 

 

 

Lietuvių kalbos pamoka 

Ieva 

Linkevičienė 

 

Rasa 

Skrodenienė 

Data ir 

klasė 
derinamos 

 

 

 

Gerosios patirties perėmimas 
ir praktinis panaudojimas 

pamokose. 

10. vairių dalykų konkursų 
organizavimas mokykloje. 

Dalyvavimas rajono 

konkursuose ir olimpiadose. 

Rezultatų aptarimas, analizė 

Ona Danutė 
Risovienė 

per 

mokslo 

metus 

 

 

Gerės mokinių mokymosi 
motyvacija. 

11. Konferencija rajono 

mokykloms ,,Kūrybinių 
partnerysčių modelio 
diegimasį. 

Rasa 

Skrodenienė 

Loreta 

Mickūnienė 

2015-03 Pasidalinta gerąja patirtimi 
su rajono pedagogų 
bendruomene, siekiant 

kiekvieno vaiko ugdymo(si) 

sėkmės. 
12. Metodini  priemoni  

pristatymas:  

Idėjų mugė 

Visi dalykų 
mokytojai 

 

 

2015-02 

 

Pristatyti po vieną metodinę 
– mokomąją priemonę.  

13. Projektiniai darbai: 

 

Gyvybės savaitė 

 

 

 

Dalia 

Druktenienė, 
dalykų 
mokytojai 

 

 

2015-04 

 

 

 

 

 

 

Bus ugdomos mokinių 
bendrosios kompetencijos, 

mažinamas mokymo(si) 

krūvis, gerės tarpdalykinė 
integracija. 

14. Diagnostinis tyrimas  5-10 

klasėse. 
Danutė 
Risovienė 

2014-09 

2015-05 

Gauta informacija apie 

mokinių pasiekimus bus 
panaudota tobulinamt 

ugdymo procesą. 
 



15. Tarptautiniai projektai: 

Gamtasauginis projektas 

 

 

,,Kūrybinių 
partnerysčiųįprojekto  
programa ,,Pokyčių mokykla 
kubuį 

 

Vilma 

Lučinskienė 

 

 

Rasa 

Skrodenienė 

2014 -

2015 m. 

m. 

 

16. 2014-2015  m.m.  metodinės 
grupės veiklos  aptarimas. 

Rasa 

Skrodenienė 

2015-06 Aptarta ir vertinta metodinės 
grupės veikla, numatomos 
kitų metų veiklos gairės. 

 

 


