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VILNIAUS  „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS METODINĖS GRUPĖS PLANAS 2020–2021 m. m. 

 

TIKSLAS – siekti sisteminės mokytojų kompetencijos teikiant aukštos kokybės pradinį išsilavinimą. 

UŽDAVINIAI:  1. Siekti optimalaus 2020-2020  m. m. ugdymo plano įgyvendinimo. 

2. Naudojant įsivertinimo metodiką (auditą),  mokinių žinių kontrolę (kontrolinius darbus, olimpiadas), stebėti,  

vertinti ir koreguoti ugdymo procesą. 

3. Naudojant planavimą, mokyklos vidinius resursus ir ryšius su socialiniais partneriais, organizuoti mokytojų  

poreikius atitinkantį kvalifikacijos kėlimą. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdymo 

laikas 

Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1. 1.1. Atnaujinti metodinės grupės veiklos planą. 2020-09-20 Vilmantė Rudomanskienė Atnaujintas metodinės grupės planas. 

2.  2.1.Suderinti  1-4  klasių 2020–2021 m. m. ilgalaikius metinius 

planus, teminius planus. Patvirtinti  neformalaus ugdymo 

programas. 

2020-09-11 Rita Banel 

klasių mokytojai, 

mokytojai dalykininkai, 

būrelių vadovai 

Suderinti teminiai ir ilgalaikiai planai, 

atitinkantys Bendrųjų programų 

reikalavimus bei metodinės grupės 

posėdžio metu priimtoms nuostatoms. 

2.2 Aptarti planų įgyvendinimo sėkmes, kliuvinius. 2020-12-22 

2021-06-08 

Klasių mokytojai, 

mokytojai dalykininkai, 

būrelių vadovai 

Ugdymo proceso planavimo objektyvus 

vertinimas. Sėkmių ir nesėkmių aptarimas. 

3.  3.1. Paskirti  naujai mokykloje dirbančių mokytojų kuratorius 

(mentorius). 

2020-08-24 

 

Rita Banel 

 

Gerosios patirties sklaida, 

bendradarbiavimas. 

3.2. Aptarti  mokytojų, kuruojančių naujai dirbančius 

mokytojus, sėkmes ir kliuvinius. 

2020-10-27 

2021-02-16 

Rita Banel Kuravimo veiklos aptarimas bei 

objektyvus vertinimas. 

4.  4.1. Tobulinti mokinių žinių kontrolę: 

4.1.1. Sudaryti mokinių žinių kontrolės koordinacinę grupę. 

4.1.2. Sudaryti mokinių žinių kontrolės užduotis, kontrolinių 

darbų vertinimo kriterijus. 

 

2021-01-05 

2021-05-03 

 

Vilmantė Rudomanskienė 

Mokinių dalykinių žinių ir gebėjimų 

įvertinimo įrankių sukūrimas. 

5. 5.1. Peržiūrėti mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo planą. 2020 m. 

gruodžio mėn. 

Lina Venskutė 

 

Peržiūrėtas bei įvertintas mokytojų 

profesinės kvalifikacijos kėlimo planas. 

5.2. Dalyvauti specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo programose.  

2020 – 2021  Rita Banel 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kompetencijų tobulinimas 

bendradarbiavimas. 



5.3. Dalyvauti seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

 

2020 –  

2021 m. m. 

Pagal poreikį. 

Klasių mokytojai, 

mokytojai dalykininkai  

Dalykinių kompetencijų tobulinimas, 

gerosios patirties sklaida. 

 

5.4. Pristatyti apibendrintas žinias iš lankytų seminarų ir kursų. 2020 –  

2021 m. m. 

Klasių mokytojai, 

mokytojai dalykininkai 

Dalykinių kompetencijų tobulinimas, 

gerosios patirties sklaida. 

5.5. Organizuoti metodinę veiklą „Mokytojas – mokytojui“:  

5.5.1. Organizuoti atviras pamokas (kiekvienas mokytojas po 

vieną atvirą pamoką).  

5.5.2. Organizuoti atvirų pamokų stebėjimo aptarimus. 

5.5.3. Organizuoti metodinį mokytojų bendradarbiavimą bei 

profesinį tobulėjimą:  

5.5.3.1.Skatinti mokytojų iniciatyvumą sudarant sąlygas 

lyderystei: eTwinning , ERASMUS+. 

5.5.3.2.Dalyvauti NŠA vykdomame projekte „Mokinių 

gebėjimų atskleidimas ir jų ugdymo sistemos plėtra“.             

 

Atvirų pamokų 

tvarkaraštis 

2020 –  

2021 m. m. 

 

 

 

2020 –  

2021 m. m. 

 

Rita Banel 

 

 

 

 

Violeta Zeziulienė 

 

Laimutė Gavinavičiūtė, 

Lina Molienė 

 

Dalykinių kompetencijų tobulinimas, 

bendradarbiavimas, gerosios patirties 

sklaida. 

 

 

Teikti bent vieną paraišką projektams. 

 

Dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

 

6. 6.1. Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: 

6.1.1. Mikrorajono ugdymo įstaigomis (mokyklomis, vaikų 

darželiais). 

6.1.2. Miesto ugdymo įstaigomis. 

6.1.3. Kultūros paso paslaugos teikėjais. 

 

2020 –  

2021 m. m. 

 

 

2020 m. rugsėjo 

mėn.- 2020 m. 

gegužė 

 

Gražina Baublienė 

 

Rita Banel 

Rita Banel 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

 

Edukacinės pamokos mokykloje ir už 

mokyklos ribų. 

7. 7.1. Vykdyti mokyklos veiklos kokybės vidinį įsivertinimą: 

7.1.1. Atlikti platųjį įsivertinimą, aptarti rezultatus ir pateikti 

išvadas.(veiklos kokybė) 

7.1.2.Dalyvauti projekte „STEM mokyklos ženklas“,  

2021 m. kovo – 

balandžio mėn. 

 

2020 –  

2021 m.m. 

Rita Banel 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė. 

Vilmantė Rudomanskienė 

Mokyklos veiklos objektyvus 

įsivertinimas, rezultatų analizė. 

 

Siekti patyrusios mokyklos ženklo. 

8. 8.1. Sudaryti vadovėlių, metodinės literatūros, vaizdinių  

       priemonių, grožinės literatūros poreikio sąrašą. 

2020-05-24 Birutė Markevič Vadovėlių, metodinės literatūros, vaizdinių 

priemonių, grožinės literatūros poreikio 

sąrašas. 

 

Parengė mokyklos metodinės grupės pirmininkė      Vilmantė Rudomanskienė 

 


