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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

 

PAVYZDINIAI KAUNO RAJONO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno rajono (dalyko/ugdymo srities) mokytojų metodinio būrelio (toliau - 

Metodinis būrelis) nuostatai yra parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir 

Kauno rajono mokytojų metodinės veiklos nuostatais, patvirtintais Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮS-53. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Metodinio būrelio struktūrą, funkcijas, veiklos tikslą, 

uždavinius bei organizavimo tvarką; narių teises ir pareigas. 

3. Kauno rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centras) metodininkai, 

atsižvelgdami į būrelio specifiką, rengia atskiro dalyko/ugdymo srities Metodinio būrelio veiklos 

nuostatus. Švietimo centro direktorius nuostatus tvirtina įsakymu. 

4. Dokumente vartojamos sąvokos:  

Metodinis būrelis – mokytojų grupė, sudaryta iš Kauno rajono ugdymo įstaigų mokytojų, 

skatinanti ugdymo srities arba dalyko ugdymo turinio ir metodikos naujovių įgyvendinimą bei 

gerosios patirties sklaidą. 

Metodinė veikla – mokytojų organizuota veikla, skirta profesinei kvalifikacijai ir praktinei 

veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine 

informacija. 

Metodinė priemonė – mokytojo ar mokytojų grupės parengta/sukurta, išbandyta ir 

ugdymo(si) procese sėkmingai naudojama mokymo(si) priemonė arba medžiaga.  

Metodinės veiklos formos – gerosios patirties sklaidos renginiai: apskritojo stalo 

diskusijos, seminarai, metodinės dienos, metodiniai pasitarimai, atviros pamokos/veiklos, inovacijų 

apžvalgos, kūrybinės dirbtuvės, ugdomosios veiklos projektai, parodos, konkursai, olimpiados, 

konferencijos, konsultacijos, rekomendacijų rengimas, ekspertinė, tiriamoji veikla, edukacinės 

išvykos ir kt. 



II. METODINIO BŪRELIO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Metodinio būrelio veiklos tikslas – skatinti nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos 

augimą, siekiant ugdymo kokybės. 

7. Metodinio būrelio veiklos uždaviniai:  

7.1. inicijuoti metodinį (tam tikro dalyko/ugdymo srities) mokytojų bendradarbiavimą; 

7.2. nagrinėti mokinių pasiekimus ir rezultatus pagal atskirą mokomąjį dalyką; 

7.3. inicijuoti ir organizuoti (tam tikro dalyko/ ugdymo srities) mokytojų gerosios 

patirties sklaidos renginius; 

7.4. skatinti rajono (tam tikro dalyko/ ugdymo srities) mokytojų iniciatyvas ir ugdymo 

naujovių įgyvendinimą; 

7.5. analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimą ir teikti pasiūlymus rajono mokytojams, 

mokykloms, Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui; 

8. Metodinio būrelio veiklos funkcijos:  

8.1. nustatyti Metodinio būrelio veiklos prioritetus; 

8.2. rengti Metodinio būrelio veiklos planą kalendoriniams metams ir praėjusių metų 

būrelio veiklos ataskaitą; 

8.3. vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą rajono, respublikos ir tarptautiniu 

mastu; 

8.4. analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti inovacijų 

diegimą  rajone ir mokyklose; 

8.5. vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojų parengtas/sukurtas metodines 

priemones, ir, autoriams pritarus, inicijuoti jų sklaidą; 

8.6. organizuoti mokinių/ugdytinių konkursus, olimpiadas, viktorinas, parodas, 

varžybas ir kitus renginius; 

8.7. inicijuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą rajone; 

8.8. bendradarbiauti su kitų savivaldybių metodiniais būreliais bei socialiniais 

partneriais; mokytojų asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo pagalbos 

įstaigoms ir kt.; rbiauti su kitų savivaldybių metodiniais būreliais bei socialiniais partneriais 

9. Metodinis būrelis vadovaujasi kontekstualumo, tęstinumo, demokratiškumo, nuolatinio 

mokymosi, kolegialumo, lygių galimybių, viešumo, atsinaujinimo principais. 

  



 

III. METODINIO BŪRELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

10. Metodinio būrelio veiklą koordinuoja atsakingas Švietimo centro metodininkas. 

11. Mokytojai į Metodinį būrelį renkami slaptu balsavimu iš kandidatų, kuriuos pasiūlo 

rajono mokyklų bendruomenės.  

11.1. Kiekvienos mokyklos bendruomenė gali pasiūlyti ne daugiau kaip po vieną 

kandidatą. 

11.2. Į būrelį išrenkami daugiausia balsų surinkę mokytojai. Balsavimas 

organizuojamas tiesioginiu arba nuotoliniu būdu. 

12. Metodinį būrelį sudaro 5-9 mokytojai, išimtinais atvejais būrelio narių skaičius gali būti 

mažesnis arba didesnis. 

13. Metodinio būrelio veiklai vadovauja šio būrelio narių išrinktas pirmininkas. 

14. Metodinio būrelio nariai į pasitarimus renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus; 

pasitarimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 metodinio būrelio narių. Posėdžio formą 

(tiesioginio kontakto, ar nuotoliniu būdu) pasirinka laisvai. Pasitarimo sekretorius parengia 

protokolą. Dalyvių sąrašai renkami ir kaupiami Švietimo centre statistinei analizei. 

15. Metodinio būrelio sudėtis atnaujinama kas treji metai pakeičiant vieną trečiąją būrelio 

narių. 

16. Metodinio būrelio narių sąrašas skelbiamas viešai Kauno rajono švietimo centro 

internetinėje svetainėje http://www.centras.krs.lt/metodiniai-bureliai/  

17. Metodinio būrelio veiklos dokumentai: planai ir ataskaitos skelbiami viešai Švietimo 

centro internetinėje svetainėje http://www.centras.krs.lt/metodiniai-bureliai/ 

 

IV. METODINIO BŪRELIO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

18. Metodinio būrelio nariai turi teisę: 

18.1. gauti informaciją iš Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir 

Švietimo centro, reikalingą būrelio veiklai organizuoti; 

18.2. teikti siūlymus rajono mokytojams dėl (tam tikro dalyko/ugdymo srities) 

mokytojų metodinės, organizacinės, profesinės veiklos tobulinimo; 

18.3.  rinktis metodinės veiklos būdus ir formas. 

19. Metodinio būrelio narių pareigos: 

19.1. dalyvauti Metodinio būrelio susirinkimuose; 

19.2. vykdyti Metodinio būrelio priimtus sprendimus; 

http://www.centras.krs.lt/metodiniai-bureliai/
http://www.centras.krs.lt/metodiniai-bureliai/


19.3. planuoti veiklą kalendoriniams metams; 

19.4. teikti metodinės veiklos ataskaitą už kalendorinius metus iki sausio 30 d.; 

19.5. laikytis Pedagogų etikos normų. 

      

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Metodinio būrelio nuostatai gali būti keičiami Švietimo centro metodininko, metodinio 

būrelio pirmininko ar narių iniciatyva, arba pasikeitus švietimo veiklą reglamentuojantiems teisės 

aktams, Vyriausybės nutarimams. 

 

 

 

 

 


