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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Šie nuostatai nusako gimnazijos Metodinės tarybos funkcijas, reglamentą ir veiklos turinį.  
1.2. Taryba veikia patariamojo balso teisėmis. Ji sprendžia įvairias mokytojų metodinės veiklos, 

saviugdos organizavimo, gerosios patirties skleidimo, ugdymo turinio ir ugdymo proceso organizavimo 
problemas.  

1.3. Taryba savo veikloje vadovaujasi visais švietimą ir gimnazijos veiklą reglamentuojančiais 
dokumentais. 

 

II. METODINĖS TARYBOS REGLAMENTAS 

2.1. Gimnazijos Metodinė taryba  yra savivaldos organizacija, kuri sudaroma iš gimnazijos pedagogų.  
2.2. Metodinę tarybą sudaro Metodinės tarybos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius (turintys ne 

žemesnę kaip mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją) ir metodinių grupių pirmininkai (jų 
kvalifikacinė kategorija nesvarbi). Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

2.3. Metodinei tarybai vadovauja Metodinės tarybos pirmininkas, kuris išrenkamas atviru balsavimu 
balsų dauguma Metodinės tarybos posėdyje. Kandidatus gali siūlyti kiekviena metodinė grupė.  

2.4. Metodinės tarybos pirmininkas renkamas 2 metams, ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. 

2.5. Metodinių grupių pirmininkai renkami 2 metams, ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. 

2.6. Tarybos posėdžiai atviri ir vyksta ne rečiau kaip kartą per pusmetį. 

2.7. Taryba darbą planuoja kalendoriniams metams.  
2.8. Tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau nei 2/3 jos narių. Priimant 

sprendimus, už juos turi balsuoti ne mažiau kaip pusė dalyvių. 

 

III. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TURINYS 
3.1. Metodinė taryba koordinuoja gimnazijos mokytojų metodinę veiklą. 

3.2. Numato bendrus metodinius renginius su kitų mokyklų Metodinėmis tarybomis. 

3.3. Teikia siūlymus Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrui dėl pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių organizavimo. 

3.4. Organizuoja metodinės patirties sklaidą.  
3.5. Organizuoja mokytojų, dalyvavusių seminaruose, kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

informacijos sklaidą gimnazijoje.  
3.6. Numato ir organizuoja metodines konferencijas, metodines savaites, metodines dienas gimnazijos 

pedagogams.  
3.7. Kartu su kūrybinėmis ir darbo grupėmis analizuoja ugdymo rezultatus, ugdymo metodų 

panaudojimą.  
3.8. Kartu su gimnazijos vadovais analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso organizavimą, 

ugdymo kokybę, inovacijų diegimą.  
3.9. Kartu su administracija, gimnazijos psichologu organizuoja pedagoginius psichologinius tyrimus.  
3.10. Skatina bendradarbiavimą su mikrorajono pagrindinėmis mokyklomis, progimnazijomis ir 

gimnazijomis.  
3.11. Plėtoja bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių įvairiomis institucijomis, Klaipėdos 

universitetu. 


