
PATVIRTINTA 

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

Direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. 

įsakymu Nr. DV-52 

  

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“  

METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Metodinė grupė – lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) institucija, 

organizuojanti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinę veiklą.  

2. Metodinę grupę sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, meninio 

ugdymo mokytojas (toliau – Mokytojai).  

3. Metodinė grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatais, šiais nuostatais ir kitais 

teisės aktais. 

 

II. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Metodinės grupės tikslas – gerinti ir tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. planuoti ir organizuoti metodinės grupės veiklą; 

5.2. rūpintis metodinės grupės narių kvalifikacijos tobulinimu; 

5.3. vykdyti gerosios patirties sklaidą; 

5.4. plėtoti Mokytojų bendradarbiavimą. 

 

III. METODINĖS GRUPĖS FUNKCIJOS 

 

6. Planuoti ir organizuoti metodinę veiklą bei užsiėmimus. 

7. Teikti konsultacijas profesinio tobulėjimo klausimais. 

 8. Suderinti logopedinių pratybų programą; metodinės grupės veiklos planus; ikimokyklinio 

ugdymo programą. 

9. Teikti metodinę pagalbą Mokytojams. 

10. Vykdyti Mokytojų gerosios patirties sklaidą: 

10.1. organizuoti atvirą veiklą, netradicines dienas; jas stebėti, analizuoti ir teikti pasiūlymus 

tolimesnei veiklai. 

11. Suderinti įvairaus pobūdžio projektus, konkursus, seminarus. 

12. Organizuoti kultūrinio pobūdžio veiklą bei renginius Mokytojams ir vaikams. 

13. Perteikti kolegoms Mokytojų tobulinimosi renginiuose gautą informaciją. 

14. Aprobuoti Mokytojų kokybiškai paruoštus ir pristatytus metodinius darbus, metodines 

priemones vadovaujantis Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ pedagogų metodinių darbų, 

metodinių priemonių pateikimo, aprobavimo bei recenzavimo tvarka. 
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15. Bendradarbiauti ir dalyvauti rajono Mokytojų metodinėje praktinėje veikloje (stebėti 

rajono kolegų atviras veiklas, jas analizuoti, ieškoti naujų ugdymo metodų bei formų ugdymo 

efektyvinimui). 

16. Svarstyti ir pritarti sprendimams dėl ugdymo mokomųjų priemonių užsakymo.  

17. Vertinti Mokytojų metodinius darbus ir užtikrinti pedagoginių darbuotojų profesinę 

kompetenciją: pedagoginiai darbuotojai ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina 

kvalifikaciją vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat asmenines socialines 

emocines kompetencijas. 

18. Vykdyti Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos rodiklius (1 priedas). 

19. Parengti Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos, kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizės anketą iki sausio 6 d. (2 priedas). 

20. Vykdyti lopšelio-darželio administracijos įpareigojimus, susijusius su ugdymo proceso 

organizavimu.  

 

IV. VALDYMAS 

 

21. Metodinės grupės pirmininką (ne žemesnės kaip vyresniojo mokytojo kategorijos), 

pirmininko pavaduotoją, sekretorių renka metodinės grupės nariai. 

22. Mokytojų metodinei grupei vadovauja metodinės grupės pirmininkas (jam nesant 

pirmininko pavaduotojas), kurį išrenka metodinės grupės nariai metodiniame susirinkime atviru 

balsavimu, balsų dauguma.  

23. Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius renkami trejų metų kadencijai arba 

metodinės grupės sutarimu nustatytam terminui. Pirmininkas gali būti perrinktas ir kitoms 

kadencijoms. 

24. Metodinės grupės sudėtis atnaujinama, jei keičiasi lopšelyje-darželyje dirbantys 

Mokytojai arba jiems atsisakius toliau dalyvauti metodinės grupės veikloje.  

25. Metodinės grupės pirmininkas: 

25.1. inicijuoja metodinės grupės veiklos plano bei projektų rengimą, telkia narius veiklos ir 

projektų įgyvendinimui; 

25.2. vadovauja metodinei veiklai ir metodinės veiklos plano įgyvendinimui; 

25.3. rūpinasi palankaus darbo mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius tarpusavio 

santykius; 

25.4. stebi, analizuoja ir vertina metodinės grupės veiklą bei darbo rezultatus; 

25.5. teikia veiklos ataskaitas; 

25.6. atstovauja metodinei grupei ir palaiko ryšius bei plėtoja bendradarbiavimą su 

įvairiomis institucijomis; 

25.7. teikia siūlymus dėl ugdymo tobulinimo lopšelio-darželio direktoriui. 

26. Metodinės grupės posėdžiai vyksta pagal patvirtintą veiklos planą.  

27. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis metodinės grupės posėdis. Posėdis teisėtas, jei 

jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.  

28. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, 

lemia metodinės grupės pirmininko balsas. 

29. Metodinės grupės darbą organizuoja, posėdžius kviečia ir posėdžiuose pirmininkauja 

metodinės grupės pirmininkas. 

30. Posėdžio protokolą rašo sekretorius. 
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VII. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

 31. Metodinės grupės posėdžiai protokoluojami vadovaujantis raštvedybos taisyklėmis. 

Metodinės grupės veiklą fiksuojantys dokumentai laikomi metodinės grupės veiklai skirtame 

aplanke. 

 32. Byla su metodinės grupės dokumentais įtraukiama į lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

dokumentacijos planą.  

 33. Metodinės grupės nuostatai suderinami metodinės grupės narių susirinkime.  

 34. Metodinės grupės nuostatai keičiami ir papildomi metodinės grupės narių ar pirmininko 

iniciatyva. 

 35. Metodinės grupės nuostatus tvirtina lopšelio-darželio direktorius.  

 

________________________________ 
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                                                                                                   Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“  

                                                                                   Metodinės grupės nuostatų 

                                                                                                    1 priedas 

 

Mokytojų metodinės veiklos rodikliai 

Metodinės veiklos taškų minimumas (per strateginius metus) 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacinė kategorija Bendras 

taškų skaičius 

Iš jų 

Kvalifikacijos tobulinimo 

kursai, seminarai 

Praktinis 

metodinis darbas 

1. Metodininkas 50 15 35 

2. Vyr. mokytojas 40 15 25 

3. Mokytojas 30 15 15 

 

Būtini metodinio darbo rodikliai 

  

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacinė kategorija Būtinų rodiklių skaičius 

1. Metodininkas Nr. 1-12 būtini trys rodikliai 

Nr. 13-27, 36 būtini trys rodikliai 

2. Vyr. mokytojas Nr. 13-27 būtini trys rodikliai 

Nr. 28-32, 35, 37 būtini du rodikliai 

3. Mokytojas Nr. 28-31 būtini trys rodikliai 

 

 

Rodiklio 

Nr. 
Metodinio darbo rodiklis Taškai 

1. ŠMM aprobuojamo leidinio recenzavimas 5 

2. Vadovavimas Mokytojų metodiniam būreliui rajone 6 (1 metai) 

3. Vadovavimas šalies metodinei, dalykinei Mokytojų 

veiklai 
8 (1 metai) 

4. Darbas ŠMM ekspertų komisijoje 10 (1 metai) 

5. Pranešimas šalies ar tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje 
5 

6. 

Paskaita ŠMM Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo ekspertų komisijos taškais įvertintuose 

kursuose ar seminaruose  

 1 (1 val.) 

7. Paskaita rajono (miesto), apskrities Mokytojams 0,5 (1 val.) 

8. Autorinis seminaras 3 (1 diena) 

9. Mokslinis straipsnis, konferencijos tezės 4 

10. Metodinis ar dalykinis straipsnis 2 

11. Dalyvavimas vykdant ŠMM aprobuotą mokslinį 

tyrimą, eksperimentą 
4 (1 metai) 

12. Šalies olimpiadų, konkursų, varžybų laureatai, 

nugalėtojai 
7 (1 ugdytinis ar grupė) 

13. Paties sukurta ir naudojama, metodikos grupės ar 

ŠMM aprobuota ugdymo programa  
1-3 taškai 
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14. Paties sukurta ir naudojama, metodinės grupės ar 

steigėjo aprobuota didaktinė medžiaga 
1-3 taškai 

15. Paties sukurta ir naudojama, metodinės grupės ar 

steigėjo aprobuota mokymo priemonė (vaizdinė, 

garsinė, kompiuterinė) 

2-5 (1 vnt.) 

16. Vadovavimas lopšelio-darželio „Liepaitė“ metodiniam 

būreliui, tarybai 
2 (1 metai) 

17. Straipsnis pedagogine tema visuomenei 2 

18. Paties Mokytojo meninės, techninės kūrybos darbas 2 

19. Kraštotyrinės medžiagos kaupimas ir sisteminimas 5 (1 metai) 

20. Pagalba mokslinę patirtį turinčiam Mokytojui 2 (1 metai) 

21. Vadovavimas studentų praktikai 2 (1 grupė) 

22. Dalyvavimas nustatant, ar kito Mokytojo praktinė 

veikla atitinka kvalifikacinę kategoriją 
1 (1 pedagogas) 

23. Dalyvavimas darbo grupėse 1 (už grupę) 

24. Lopšelio-darželio „Liepaitė“ renginių, parodų, 

konkursų, švenčių organizavimas 
2 už renginį 

25. 
Vaikai Mokytojo paskatinti yra rajono olimpiadų, 

konkursų, parodų, varžybų laureatai, nugalėtojai, 

dalyviai 

4 taškai (laureatai 1 ugdytinis 

ar grupė)/ 1 taškas, jei tik 

dalyvauja (už grupę ar 1 

vaiką) 

26. Stažuotė užsienyje pagal specialybę 5 

27. Stažuotė Lietuvoje pagal specialybę 3 

28. Atvira veikla lopšelio-darželio „Liepaitė“ Mokytojams, 

tėvams 
1 (1 atvira veikla) 

29. Kito lopšelio-darželio „Liepaitė“ Mokytojo veiklos, 

užsiėmimo stebėjimas ir aptarimas 
0,5 ( 1 veikla) 

30. Pranešimas lopšelio-darželio „Liepaitė“ metodinėje 

grupėje, Mokytojų taryboje 
1 (1 pranešimas) 

31. Pranešimas tėvams, visuomenei 1 (1 pranešimas) 

32. Darbas lopšelio-darželio „Liepaitė“ Mokytojų 

atestacijos komisijoje 
3 (1 metai) 

33. Mokymo priemonė aprobuota ŠMM 7 (1 vnt.) 

34. 

Tarptautinių olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų 

laureatai, nugalėtojai  

15 (laureatai 1 ugdytinis ar 

grupė), 1 taškas, jei tik 

dalyvauja (už grupę ar 1 

vaiką)  

35. Respublikinių konkursų, švenčių, parodų 

organizavimas 
3 

36. Respublikinių, tarptautinių projektų, programų 

vykdymas 
3 

37. Atvira veikla rajono, respublikos Mokytojams 2 

Kita Kita metodinė aukščiau neišvardinta veikla 1 
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Mokytojų metodinės veiklos fiksavimo lentelė 

 

Vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija  Bendras taškų skaičius ... (iš jų 

kursams 15) per 20...-20... m. 
Užskaitomų 

Rodiklis Metodinė veikla Pastabos Taškai   

          

          

          

          

          

Kita 

1.         

2.         

3.         

  Seminaro pavadinimas 
Data 

Valandų 

skaičius 

Pažymėjimo 

numeris   

1.           

2.           

3.           

4.           

Viso       

  

 

Vardas, pavardė 

(kvalifikacinė 

kategorija) 

iš ... privalomų per 20..-20..m. Būtinų metodinio darbo taškų skaičius   

   Kitos metodinės kvalifikacijos taškų skaičius   

iš 15 privalomų per 20..-20..m. 

Kitos metodinės veiklos taškų skaičius   

Viso   

Seminarų   

Skaičius   

Valandos    
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                                                                                                    Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“  

                                                                                    Metodinės grupės nuostatų 

                                                                                                     2 priedas 

 

MOKYTOJO VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 20..–20.. M.  

SAVIANALIZĖS ANKETA 

______________ 
(data) 

 

(Mokytojo vardas, pavardė) 

 

(Mokytojo turima kvalifikacinė kategorija) 

 

VEIKLOS IR KOMPETENCIJŲ ATASKAITA (ĮSIVERTINIMAS) 

 

Metai 20.. 20.. 20.. 

Bendras taškų 

skaičius______ 

(15 kursų ir 

______ praktinio) 

Būtinų rodiklių 

skaičius 
    

Trūkstamas taškų 

skaičius 

____________ 

Kitos metodinės 

kvalifikacijos taškų 

skaičius 

(neprivalomos) 

  

    

Kita metodinė veikla       

Viso:       

Seminarų, kursų  

skaičius 
    

 Trūkstamų 

seminarų dienų 

skaičius 

_____________  
Seminarų, kursų 

valandos 
    

  

 

20.. metams planuoju kelti kvalifikacija (nurodykite sritis) 


