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PATVIRTINTA
Silutes rajono Svietimo pagalbos tarnybos

Direktoriaus 2014 m. sausio 23 d.

isakymu Nr" V-3

Su,urrs RAJoNo Svrurruo PAGALBos TARNYBos
METODINES VEIKLOS IR KOLEGIALIOSIOS PATIRTIES

ORGANIZAVIMO IR KORDINAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Silutes rajono Svietimo pagalbos tamybos (toliau- Tarnyba) metodines veiklos

organizavimo tvarka (toliau - Tvarka) nustato rajono dalykiniq metodiniq bfrreliq veiklos organizavimo

tikslus, uZdavinius, budus, formas.

2. Tvarkoje vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo [statyme,

Rekomendacijose mokytojrl metodinei veiklai organizuoti vartojamas sqvokas:

Metodind veikla - mokytojrS mokyklq vadovq bei kitq specialistq organizuota veikla,

vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keidiantis

ger qapedago gine patirtimi, nauj aus ia metodine bei dalykine informac ij a,

Metodinis biirelis - veikianti mokytojq Brupe, sudaryta i5 ivairiq mokyklq mokytojq

vykdanti dalyko(q) ar ugdymo srities ugdymo turinio ir metodikos naujoviq bei gerosios patirties

sklaid4.

Metodinio bUrelio taryba - metodinio bilrelio nariq i5rinkta grup6, kuri koordinuoja

metodinio burelio veiklq.

Metodin6 taryba -Silutes rajone veikiantis metodiniq bfireliq vadovq susivienijimas,

nustatantis metodines veikos prioritetus ir koordinuojantis metodiniq b[reliq veikl4.

.Metodinds veiklos formos: apskritieji stalai, temines diskusijos ar seminarai, atviros

pamokos, gerosios patirties mokyklos, inovacijq apZvalgos, kfirybines dirbtuves, klubai, pedagogq

svetaines, parodos, konkursai, pedagoginiai skaitymai, konferencijos, konsultacijos, anotacijos,

publikacijos, rekomendacijos, ekspertine, tiriamoji veikla ir kt.

II. METODINES VEIKLOS TIKSLAS IR UZDAVINAI

3.Metodines veiklos tikslas - siekti nuolatinio mokyojq profesines kompetencijos augimo

ir Svietimo proceso veiksmingumo uZtikrinimo.

4. Metodines veiklos uZdaviniai:

4.1. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerqja pedagogine patirtimi,

skatinti jq.

4.2. uZtikrinti metodini ir dalykini mokytojq bendradarbiavimq.



III. METODINES VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

5.Metodiniq bureliq veikl4 organizuoja ir koordinuoja Tarnybos direktoriaus paskirtas

asmuo (toliau - Metodininkas), atsakingas uZ metodinE veikl4.

6.Metodininkas, remdamasis pateiktais burelio planais, kiekvien4 menes[ parengia renginiams

planus, planuoja metod inq veikl4 metarns.

T.Metodininkas teikia koncultacinE ir informacinq pagalb4 metodiniq bureliq vadovams ir

nariams.

S.Rajono metodiniai bUreliai savo veikloje vadovaujasi Sia Tvarka arba Sios Tvarkos

pagrindu parengtais ir visuotin iame su s irinkime patvirtintai s veiklos nuostatai s.

g.Auk5diaLrsias rajono rnetodinio burelio valdymo organas - visuotinis nariq sr"rsirinkimas.

10. Visuotiniai susirinkimai vyksta ne rediau kaip 1 kart4per metus.

11. Tarp visuotiniq sr"rsirinkimLl raiono metodinio bDrelio veiklq organizuo.ja taryba

ir pirmininkas.

12. Visi sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsq dauguma.

13. Bureliq rnetodinE veikl4 kuruo.ia Silutes rajono savivaldybes administracijos

Svietimo skyriaus vyriausiasis special istas.

14. Atsiskaitymq uZ metodiniq bureliq veikl4 reglamentuoja Svietimo skyriaus,

Svietimo pagalbos tarnybos dokr-rmentai.

15. Metodinio b[relio veikla:

15.1. metodiniam bureliui priklauso visi rajone dirbantys tq pati dalyk4 destantys

mokytojai, pagalb4 teikiantys specialistai, mokyklq direktoriq pavaduotojai ugdymui, veikloje gali

dalyvauti ir neformaliojo Svietirno rnokyklq mokytojai;

15.2. metodiniam blreliui vadovau.ia pirmininkas, kuri renka b[relio nariai slaptu ar

atviru balsavimu, paprastEja balsq dauguma 2-3 rnetq laikotarpiui;

15.3. metodinis bfirelis gali tr,rreti pavadr"rotojq. kuris, nesant pirmininkui, atlieka jo
funkcijas; naujai i5rinkus biirelio pirminink4 ankstesnysis lieka pusei metq.jo pavaduotoju.

15.4. veikl4 dokumentuoja sekretorius, kur[ renka b[relio nariai slaptu ar atviru

balsavimu paprastEia balsq dauguma 2-3 metLl laikotarpiui;

15.5. posedis teisetas. kaijarne dalyvauja ne maZiau kaip puse b[relio nariul;

15.6. posedZiai vyksta ne rediau kaip 2 kartus per metus;

15.7 . b[relio pirmininkas nariarns atsisl<aito vien4 kart4 per metus;

15.8. metodinio burelio dokumentai (veikos planai/programos, protokolai) saugomi

Silutes rajono 5vietimo pagalbos tarnyboje;

16. Metodiniai b[reliai gali tureti tarybas:

16.1 . del tarybos nariq skaidiaus apsisprendZia metodinis b0relist

16.2. tarybai vadovauja metodinio burelio pirmininkas, jam nesant - pavaduotojas,

veikl4 dokumentuoj a metod in io bure I i o sekretoriu s;

16.3. tarybos veikla organizuojama pagal veiklos reglament4 kuriam pritarta

metodinio burelio protokolo nutarimu.

17 . Metodiniq bureliq taryba:

17 .1. metodiniq bureliq tarybai priklauso visi dalykiniq metodiniq bDreliq pirmininkai:

17.2. posedZiai vyksta pagal poreik[ (l-2 kartus per metus);



17.3.

17.4.

17.5.

18.

18.1.

18.2

18.3.
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19.1.

19.2.

patirtimi,skatin」 j電

19.3.

19.4.

19.5.

20

inicijuoja mokytojq gerosios patirties sklaid4 mokyklose;
teikia siIlymus del metodines, organizacines. profesines veiklos koregavimo;

uZti krina rnetod in I ir dalykin i mokytoj q bendradarb iavim4.

Metodiniq blreliq, metodines tarybos nariai turi teisp:

dalyvauti m okytoj q metodini L1 struktiirq vei k I oj e ;

rinktis veiklos b[dus, formas;

priimant nutarimus, apsisprqsti del balsavimo teises.

Metodiniq bureliq. nnetodines tarvbos nariai privalo:

uZti kri nti metod i ni ir dalykin i mokytoj q bendradarbiavirn4;

skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis kolegialiqla pedagogine

lygiatei si 5kumo pagri ndais dalyvauti metod in i q strul<tlrq vei kloje;
vadovautis 5ia Tvarka arba visr-rotinio susirinkimo patvirtintais nuostatais;

laikytis visuotinio nariq susirinkimo priirntq nutarimLl ir sprendimq.

IV. METODINIU, BURELIU, TARYBU FUNKCIJOS

Metodiniq bDrel iq funkcijos :

20.1 . nustato bUrelio metodines veiklos prioritetus;

20.2. nagrineja ugdymo turinio [gyvendinimo sdkmingum4 inici.iuo.ia mokytoiq
gerosios patirties sklaid4 mokyklose;

20.3. vertina ir recenzuoja mokytojq parengtus metodinius darbus, metodines
priemones, mokymo ir mokymosi priemones ir, autoriams pritarus, inici.iuoja ir koordinuoja.jq sklaid4;

20.4. nustatyta tvarka dalyvauia vertinant mokytojq praktinE veikl4 teikia
rekomendacijas mokytojams, siel<iantiems [gyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto
kval ifi kacines kategorij as;

20.5. iniciiuo.ia naujas kvalifikacijos tobulinirxo programas;

20.6. teikia siDlymus mokytojams, Silutes ra.iono Svietimo pagalbos tarnybai ir kt.
21 . Metodiniq bureliq tarybos funkci.ios:

21 .1. nustato dalykq ugdymo turinio prioritetus;

21.2. inicijuoja dalykq mokytojams skirtq kvalifikaciios tobulinimo programq rengim4
ir [gyvendinirn4 regione, atsako uZ seminaro darbotvarkes igyvendinim4;

21.3. teikia si[lymus [traukiant renginius i Svietimo pagalbos tarnybos menesio
planus;

21.4. vykdo kitas rnetodines tarybos numatytas funkcijas.

V.BAIGIAⅣ10SIOS NUOSTATOS

22.   Nuostatai gali b]ti kciё iami Silutes raiOnO s宙 etiino pagalbos tarnybos,

metodines tarybOs iniciatyva,apsvarsё ius ir pritarus metodinё s tarybos posedyie.
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