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 JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 

PRADINIO UGDYMO METODINĖS TARYBOS  

2021  M. VEIKLOS PLANAS  

  

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos planas nustato veiklos prioritetą, tikslus ir uždavinius, priemones 

skirtas veiklos plano įgyvendinimui. 

2. 2021 m.  pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos planas parengtas vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo ataskaita, 2020–

2023 metų strateginiu planu,  2019 m. veiklos kokybės vidaus įsivertinimo rezultatais, 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo anketų rezultatais, 

2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos  ugdymo planu bei pakeitimais,  2020 metų metodinės tarybos veiklos ataskaita. 

 

II SKYRIUS  

METODINĖS  VEIKLOS PRIORITETAS 

 

Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, besimokančios bendruomenės kūrimas.  

 

III SKYRIUS 

 METODINĖS  VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas. Tikslingai planuoti ir  organizuoti sistemingą mokyklos metodinę veiklą. (tęstinis) 

Uždaviniai:  

1.1. Išsikelti duomenimis grįstus metodinės veiklos tikslus, uždavinius bei tikslingai planuoti veiklas.  

1.2. Įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojų veiklos sėkmingumą. 
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2. Tikslas. Gerinti  ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą (tęstinis). 

Uždaviniai: 

 2.1.  Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą  ir įsivertinimą.  

 2.2. Formuoti mokytojų gebėjimą panaudoti standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatus ugdymo kokybės gerinimui (duomenų analizavimas, 

interpretavimas, apibendrinimas). 

   2.3. Plėsti mokinių kūrybiškumą ir saviraiškos galimybes. 

   2.4. Inicijuoti veiklas mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimui. 

   2.5. Inicijuoti veiklas mokinių matematiniam raštingumui tobulinti (atsižvelgiant į standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatus). 

   3. Tikslas. Inicijuoti  metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. 

  Uždaviniai:  

  3.1. Skleisti metodines ir dalykines naujoves bei gerąją patirtį. 

  

IV SKYRIUS  

METODINĖS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1.Tikslas. Tikslingai planuoti ir organizuoti sistemingą mokyklos metodinę veiklą. 

1.1. Uždavinys.  Išsikelti duomenimis grįstus metodinės veiklos tikslus, uždavinius bei tikslingai planuoti veiklas.  

Eil. Nr. Veikla Data Vykdytojai Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Mokyklos pradinio ugdymo programos ugdymo plano, vidaus audito, strateginio plano  

standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatų nagrinėjimas ir metodinės veiklos tikslų bei 

uždavinių išsikėlimas.  

Sausio mėn. 
 

Metodinė taryba  

1.1.2. Tikslingos metodinės veiklos planavimas. Sausio mėn. Metodinė taryba  

1.1.3. Metodinės veiklos plano pristatymas. Sausio mėn. 
 

Metodinės tarybos 

pirmininkė  

E. Tabūnienė 

Visuotinis 

metodinis 

susirinkimas 

1.1.4. Ilgalaikių metinių planų pristatymas, aprobavimas. Rugsėjo mėn.  Metodinė taryba  

1.1.5. 

 

 

 

Neformaliojo ugdymo planų pristatymas, aprobavimas.  

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

 Metodinė taryba 

 

 

 

Visuotinis 

metodinis 

susirinkimas 
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1.1.6. Panerio pradinės mokyklos mokytojų metodinės veiklos organizavimo nuostatų  

pakeitimas ir tobulinimas. 

Vasario - kovo 

mėn. 

E. Tabūnienė, 

I. Gedvilienė, 

R. Kriūnienė 

Laukiamas rezultatas: gerės mokyklos veiklos planavimo kokybė ir dermė, bus tikslingai planuojamas laikas veikloms. 

1.2. Uždavinys. Įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojų veiklos sėkmingumą. 

1.2.1. Konkursų „Rašau  diktantą 2021“, „Rašysena 2020“, 1-3 klasių ir 4 klasių mokinių 

matematikos olimpiados, tarptautinio matematikos ir kalbų konkurso „Kengūra 2021“, 

„Matmintinis 2021“, „Olympis 2021“, „Kings 2021“, „Pangea 2021“, „Matematikos 

ekspertas 2021“ rezultatų pristatymas, aptarimas. 

Visus metus 

po renginių 

įvykdymo 

Konkursų ir  

olimpiadų  

komisijų 

pirmininkai 

Visuotinis 

metodinis 

susirinkimas 

1.2.2.  Mokykloje vykdytų renginių aptarimas, vertinimas. Visus metus 

po renginių 

įvykdymo  

Metodinė taryba Visuotinis 

metodinis 

susirinkimas 

1.2.3. Metodinės tarybos metinės veiklos plano pildymas. Visus metus  Metodinė  taryba Pagal poreikį 

1.2.4. Metodinės tarybos 2020 m. veiklos plano sėkmingumo įsivertinimas.  Gruodžio  

mėn.  

Metodinė  taryba,  

E. Tabūnienė 

Visuotinis 

metodinis 

susirinkimas 

Laukiamas rezultatas: analizuosime ir įsivertinsime ugdymo proceso būklę ir kaitą siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei bei mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimui. 

2. Tikslas. Gerinti  ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą (tęstinis). 

2.1. Uždavinys. Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą  ir įsivertinimą. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai  Pastabos  

2.1.1. Seminarai, mokymai...  Visus metus Metodinė taryba, 

mokytojos 

 

2.1.2. 

 

 

 

 

2.1.3. 

 

 

 

 

 

Diskusijos, siūlymai ir geroji patirtis dėl „Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo“. 

 

 

 

Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašo tobulinimas. 

 

 

 

 

 

I-ojo pusmečio 

pabaigoje ir/ar 

mokslo metų 

pabaigoje 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba,  

mokytojos  

 

 

 

I.Gedvilienė, I. 

Orlovienė, 

V. Lekavičienė, 

J. Putelienė, 

L. Žaliumienė, 

I. Visockienė, 
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2.1.4. 

 

Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo, stebėjimo bei kėlimo į 

aukštesnę klasę tvarkos aprašo pakeitimai ir tobulinimas. 

Vasario – 

kovo mėn. 

E Tabūnienė 

E. Tabūnienė, 

I. Orlovienė, 

A. Rabikauskienė, 

S. Pilsudskienė 

Laukiamas rezultatas: įgytos žinios ir gebėjimai seminarų, mokymų metu, gautos mokinių vertinimo ir įsivertinimo patirtys, MIP modelis  padės mokytojui ir 

mokiniui bendradarbiauti, siekiant asmeninės pažangos ir geresnių akademinių pasiekimų.  

2.2. Uždavinys. Formuoti mokytojų gebėjimą panaudoti standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatus ugdymo kokybės gerinimui (duomenų analizavimas, 

lyginimas, apibendrinimas). 

2.2.1. Individualūs arba grupiniai mokytojų susitikimai mokinių profilių  skaitymui,  analizei.    Gegužės-

birželio mėn. 
N. Dvareckienė, 

S. Pilsudskienė, 

I. Orlovienė 

Mokytojos, 

mokiniai, tėvai 

2.2.2. Pranešimas: „NMPP 2021 m. standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatų analizė, 

išvados“. 

 

 E. Tabūnienė, 

N. Dvareckienė, 

S. Pilsudskienė, 

I. Orlovienė 

Pagal NMPP  

2021 m. mokyklos 

ataskaitą 

Laukiamas rezultatas: analizuosime ir vertinsime ugdymo proceso būklę ir kaitą siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei bei mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimui. 

 2.3. Uždavinys. Plėsti mokinių kūrybiškumą ir saviraiškos galimybes. 

2.3.1. Olimpiadų ir konkursų gabiems mokiniams organizavimas, mokinių paruošimas. Visus metus Klasių mokytojos, 

neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovės 

 

 2.3.2. Tarptautinis mintino skaičiavimo konkursas „Matmintinis 2021“. 

 

 Sausio -

balandžio 

mėn. 

Klasių  mokytojos  

 2.3.3. Lietuvių kalbos konkursas  „Kalbų kengūra 2021“.  Vasario mėn. 2-4 klasių 

mokytojos 

 

 2.3.4. „Matematikos ekspertas 2021“. Rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

  Klasių mokytojos  

 2.3.5.  Respublikinis vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų kengūra 2021“ (Anglų 

kalbos programa). 

Kovo mėn. 

8-9 d. 

V. Lekavičienė 

A.Kazlauskienė 
 

 2.3.6. Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas – šventė „Lietuva“. 

 

 

 

Kovo mėn.  

10 d. 

L. Žaliumienė, 

J. Putelienė, 

R. Kriūnienė, 

E. Petrošienė, 

 1-4 klasių 

mokiniai 

(m-klos 

kiemelis/renginių 
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 N. Kukarinienė, 

J Antanavičiūtė 

salė/nuotoliniu 

būdu) 

 2.3.7.  Mokyklos 4 klasių mokinių  matematikos olimpiada. 

 

 

Kovo mėn. E. Tabūnienė, 

A. Rabikauskienė, 

A. Lukošaitienė 

Mokyklos  

4 klasių mokiniai 

 

 2.3.8.  Tarptautinis matematikos konkursas  „Kengūra 2021”. Balandžio 

mėn. 

 PUG ugdytiniai,  

1-4 klasių 

mokiniai 

 2.3.9. Mokyklos  dailyraščio konkursas  „Rašysena 2021“.  

 

 

Rajono mokyklų 2 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Rašysena 2021 “. 

Kovo - 

gegužės mėn. 

 

Balandžio 

mėn. 

7 d. 

 

N. Dvareckienė, 

N. Kurilkina 

 

N. Dvareckienė, 

N. Kurilkina, 

G. Levickienė 

PUG ugdytiniai,  

1-4 klasių 

mokiniai. 

Rajono  2 klasių 

mokiniai 

(mokykloje ir 

rajone) 

 2.3.10. Šv. Kazimiero diena. Amatų  mugė. Kovo mėn. I.Gedvilienė, 

I. Visockienė, 

A. Lukošaitienė, 

E. Petrošienė, 

N. Kukarinienė, 

J Antanavičiūtė  

  Mokyklos 

bendruomenė  

 2.3.11. Rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiada.  Kovo mėn. 

20 d. 

N. Dvareckienė,  

A. Narkevičienė, 

I. Visockienė, 

G. Levickienė 

Rajono  4-ų 

klasių mokiniai  

 2.3.12. Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“. Sausio mėn.  

14 d. - 

kovo mėn.  

15 d.         

A.Kazlauskienė,  

I. Orlovienė, 

S.Pilsudskienė, 

N. Dvareckienė 

     

 2.3.13.  Sporto šventė “Kaip gera ir smagu, sportuot visiems kartu”. 

 

Gegužės mėn. R. Kriūnienė,  

L. Rimkuvienė,  

A. Narkevičienė, 

J. Putelienė 

   Mokyklos 

bendruomenė 
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 2.3.14.  4 klasių mokinių išleistuvių šventės.  Birželio mėn. 

 

N. Dvareckienė, 

S. Pilsudskienė, 

I. Orlovienė, 

E. Perošienė, 

N. Kukarinienė, 

J. Antanavičiūtė 

  Mokyklos 

bendruomenė 

 2.3.15. Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo koncertas. 

 

Spalio mėn. 

 

A. Lukošaitienė, 

I.Visockienė, 

I. Gedvilienė, 

E. Perošienė, 

N. Kukarinienė, 

J. Antanavičiūtė 

 

 2.3.16. 

 

 

 

2.3.17. 

 

 

 

 

 

2.3.18. 

 

 

 

 

 

2.3.19. 

 

 

 

 

 

2.3.20. 

 

Pirmokų šventė „100 dienų, kaip pirmokas esu“. 

 

 

 

Rajono 3 klasių tikybos viktorina „Augu tikėjime“. 

 

 

 

 

 

Rajono mokyklų dorinio ugdymo (tikybos) 1 klasių mokinių viktorina „Aš Jėzaus 

draugas“. 

 

 

 

 

Tradicinės šventinės veiklos – renginiai temomis: 

„Kas yra Kalėdos“ 

„Svajonės“ 

„Šeima“ 

„Gerumas“ 

 

Rajono mokyklų 3 klasių mokinių protų mūšis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

Vasario 16-ajai paminėti. 

Spalio mėn. 

 

 

 

Vasario mėn. 

11 d. 

 

 

 

 

Gegužės mėn.  

14 d. 

 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

10-11 d. 

 

 

 

 

Vasario mėn. 

24 d. 

1 ir 4 klasių 

mokytojos,  

muzikos ir šokio 

mokytojos 

 

J. Bagdonavičienė 

 

 

 

 

 

J. Bagdonavičienė 

 

 

 

 

 

J. Bagdonavičienė 

 

 

 

 

 

S. Pilsudskienė, 

 

 

 

 

3 klasių 

mokiniams 

(nuotoliniu būdu 

savose 

mokyklose) 

 

1 klasių 

mokiniams 

Panerio pradinėje 

mokykloje 

(nuotoliniu būdu) 

 

 

1 kl. mokiniams 

2 kl. mokiniams 

3 kl. mokiniams 

4 kl. mokiniams 

 

Panerio pradinėje 

mokykloje 
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A. Rabikauskienė, 

G. Levickienė 

E. Tabūnienė, 

E. Perošienė, 

N. Kukarinienė, 

J. Antanavičiūtė 

(nuotoliniu būdu) 

2.4. Uždavinys. Inicijuoti veiklas mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimui. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Pastabos 

1 2 3 4 5 

2.4.1. Mokyklos raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, gimtasis žodi“. Balandžio 

mėn. 

28 d. 

L. Žaliumienė,  

E. Tabūnienė 

R. Kriūnienė, 

J. Mackevičienė 

 

2.4.2. Lietuvių kalbos dienų renginiai.  Visus metus Mokytojos  Pagal rajono ir 

mokyklos planą 

2.4.3. 

 

2.4.4. 

 

 

 

 

2.4.5. 

 

 

2.4.6. 

 

 Knygų anglų kalba skaitymas ir aptarimas. 

 

Vienos knygos skaitymas. Kalėdiniai skaitiniai. 

 

 

 

 

Mokyklos 4 klasių mokinių diktanto konkursas „Rašau diktantą 2021“. 

 

 

Mokyklos 1-3 klasių mokinių diktanto konkursas „Rašau diktantą 2021“. 

 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Vasario - kovo 

mėn. 

 

Kovo – 

balandžio mėn. 

V. Lekavičienė 

 

PUG, 1-4 klasės 

 

 

 

 

L. Žaliumienė, 

darbo grupė 

 

Mokytojos  

 

 

 

Klasių ir 

mokyklos 

bendruomenių 

nariai 

 

 

 

 

Diktantai 

sudaromi 

bendradarbiavimo 

principu 

Laukiamas rezultatas: mokiniai mokysis išgirsti, vertinti kito ir savo skaitomą tekstą, domėsis knygomis ir jų autoriais, deklamuodami populiarins skaitomą 

literatūrą. 

2.5. Uždavinys. Inicijuoti veiklas mokinių matematiniam raštingumui tobulinti.  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Pastabos 

1 2 3 4 5 
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2.5.1. Matematikos būrelis „Matematikos labirintai“. 2020–2021 m. m. I. Visockienė 2 ir 4 klasių 

mokiniai 

2.5.2. Matematikos būrelis „ Matematikos mozaika“. 2020–2021 m. m. A. Narkevičienė 3 klasių mokiniai 

2.5.3. Mokyklinis konkursas 2-3 klasių mokiniams „Mes mylim matematiką“. 

 

Balandžio mėn. I. Visockienė, 
A. Narkevičienė 

2-3 klasių 

mokiniai 

 Laukiamas rezultatas: tobulės mokinių matematinis raštingumas, pagerės  standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatai, ugdymo kokybė. 

 3. Tikslas. Inicijuoti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą. 

3.1. Uždavinys. Skleisti metodines ir dalykines naujoves bei gerąją patirtį. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Pastabos 

3.1.1.  Dalinimasis pedagogine informacija. Seminarų medžiagos pateikimas mokytojams. Visus metus  Mokytojos  

3.1.2. „Idėjų mugė“ – mokytojų  parengtų metodinių, mokomųjų priemonių pristatymas, 

gerosios patirties sklaida. 

Visus metus 

Gegužės - 

birželio mėn. 

Metodinė taryba,  

mokytojos 

Priemonės, 

veiklos geroji 

patirtis pristatytos 

nuotoliniu būdu 

ir/ar patalpintos 

uždaroje 

mokyklos fb 

grupėje 

3.1.3. Mokyklos gerosios patirties sklaida, įstaigos reprezentavimas. Visus metus       Metodinė taryba Mokyklos 

tinklapis, 

socialiniai tinklai, 

TV, spauda 

3.1.4. 

 

 

 

3.1.5. 

 „Kolega – kolegai“ atviros veiklos. 

 

 

 

Mokymai „Interaktyvaus ekrano ir lentos galimybių panaudojimas“ 

 

Visus metus 

 

 

 

2021-01-26 

Mokyklos vadovai, 

metodinė taryba, 

mokytojos 

 

Direktorė 

 G. Levickienė 

 

 

 

 

1a klasė 

 Laukiamas rezultatas: mokantis iš gerosios kolegų patirties pagerės pedagogų profesinės  kompetencijos. 
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V SKYRIUS 

METODINĖS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Siekiant, kad Jonavos Panerio pradinės mokyklos 2021 metų  pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos plane numatytos priemonės būtų 

sėkmingai įgyvendintos ir veiksmingos, bus  vykdoma veiklos stebėsena ir analizė, atliekamas įsivertinimas, vykdoma sklaida mokyklos bendruomenėje. 

Stebėsenos rezultatai bus pagrindas mokyklos pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos plano  nuostatoms tikslinti ir koreguoti.  

 

Eil. 

Nr. 
Veiksmas Vykdytojas Data 

1. 2021 metų mokyklos  pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos plano pristatymas. Metodinės tarybos pirmininkė 

E.Tabūnienė 

Sausio mėn. 

19 d. 

2.  Mokyklos  pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos plano priežiūra. Mokyklos l. e. p. direktorius Metų eigoje. 

Pagal poreikį. 

3. 2020 metų mokyklos  pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos plano papildymas,  

koregavimas. 

Metodinės tarybos pirmininkė 

E. Tabūnienė 

Metų eigoje. 

Pagal poreikį. 

4. Mokyklos  pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos plano ataskaita Metodinės tarybos pirmininkė 

E. Tabūnienė 

Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

 

 ------------------------------------------------------ 
 

Pastaba: 
Galimas veiklų ir jų vykdymo laiko pakeitimas dėl COVID-19 situacijos, vadovaujantis SAM ir ŠMM rekomendacijomis bei nurodymais. 

 


