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KRETINGOS RAJONO METODINES TARYBOS IR KOORDINATORIU YEIKLOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kretingos rajono mokyklq Metodines veiklos koordinatoriq tarybos nuostatai (toliau -
Nuostatai) reglamentuoja rajono Metodines veiklos koordinatoriq tarybos (toliau - Taryba) ir dalykq
metodines veiklos koordinatoriq (toliau - Koordinatoriai) veiklos tikslus, uZdavinius, funkcijas, formas,
metodines veiklos organizavimo tvarkq, metodines veiklos koordinatoriq teises ir pareigas.

2. Vartojamos s4vokos:

Metodin6 veikla - mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq
vedejq, mokytojq, pagalbos mokytojui specialistq organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir
ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai, kompetencijoms ir praktinei veiklai tobulinti keidiantis gerqa
patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Taryba - mokytojq metodines veiklos koordinatoriq susivienijimas, veikiantis Kretingos
rajono Svietimo centre (toliau - Centras), koordinuojantis rajono mokytojq metodinE veikl4 bei jos
sklaid4.

Koordinatoriai - destomo dalyko atstovai, nuolat besidomintys ir skleidZiantys (pedagogines

ir metodines naujoves) savo dalyko naujoves.

II. TARYBOS IR KOORDTNATORIU VEIKLOS TIKSLAS, UznlVtNtAr,
FUNKCIJOS

3. Koordinatoriq veiklos tikslas - siekti nuolatinio Svietimo istaigq direktoriq pavaduotojq
' ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq profesines

kompetencijos augimo ir ugdynlo proceso veiksmingumo uZtikrinimo.
4. Tarybos veiklos tikslas - planuoti efektyvi4, mokytojq poreikius atliepiandiq koordinatoriq

veikl4.

5. UZdaviniai:
5.l.skatinti metodini ir dalykini mokyklq direktoriq pavaduotojq ugdymui, ugdymq

organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq bendradarbiavim4;
5.2. skleisti Svietimo ir metodines naujoves;

5.3. skatinti dalytis gerqapatirtimi.

6. Tarybos funkcijos:
6.1. koordinuoti metoding veikl4, telkiant direktoriq pavaduotojus ugdymui, ugdym4

organizuojandiq skyriq vedejus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus profesinei kompetencijai

ugdyti;



6.2. planuoti Koordinatoriq veikl4;

6.3. bendradarbiauti su Svietimo istaigq tarybomis, mokyklq metodinemis grupemis bei

socialiniais partneriais;

7. Koordinatoriq funkcijos:
7. I . nustatyti metodines veiklos prioritetus;

7.2. bendradarbiauti su Centru nagrinejant ugdymo turinio igyvendinimo sekmingum4,

inicijuojant Svietimo lstaigq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymq organizuojandiq skyriq vedejq,

mokytojtl, pagalbos mokiniui specialistq gerosios patirties sklaidq mokyklose, rajone, regione ir Salyje;

7.3. teikti rekomendacijas mokyojams, siekiantiems igyti mokytojo metodininko ir mokytojo
eksperto kvalifikacines kategorijas;

7.4. skatinti inovatyviq kvalifikacijos tobulinimo programq ir projektq rengim4;

7.5. teikti sifilymus Tarybai, mokyklq metodinems grupems, mokyklq metodinems taryboms,

mokytojq asociacijoms, nevyriausybinems organizacijoms, Svietimo pagalbos istaigoms ir kt.

III. METODINES VEIKLOS FORMOS

8. Veiklos formos:

8.1. apskritojo stalo diskusijos;

8.2. atviros pamokos;

8.3. parodos;

8.4. konferencijos;

8.5. forumail
8.6. sekmes istorijos;

8.7. metodines valandos, metodines dienos;

8.8. klrybines grupes;

8.9. publikacijos;
8. 1 0. informaciniai renginiai;

8.1 l. konkursai;

8.12. pedagoginiq idejq muges;

8.14. konsultacijos;

8. I 5. metodiniai leidiniai;
8. I 7. supervizrla, intervizqa;
8. I 8. praktiniai mokymai;

8. 1 9. kurybines dirbtuves, plenerai;

8.20. tiriamoj i veikla;
8.21. kita veikla.

IV. TARYBOS rR KOORDINATORTV VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS

9. Taryba ir Koordinatoriai veikia pagal Centro direktoriaus patvirtintus Nuostatus.



10. Koordinatoriai renkami daiykq mokytojq susirinkimq metu2 metq kadencijai atviru (ei
pageidauja nariai - slaptu) balsavimu, paprasta balsq dauguma, ne daugiau nei dviem kadencijoms iS

eiles. Rinkimai teiseti, jeigu juose dalyvauja 213 dalyko mokytojq. Su koordinatoriais bendradarbiauja
Svietimo lstaigq metodiniq grupiq pirmininkai ar atstovai, informuojantys koordinatorius apie
konkredioje istaigoje vykdomas metodines veiklas, skirtas rajono mokytojams. Koordinatorius
atstovauja dalyko mokytojq metodinei veiklai.

11. Tarybq sudaro 5 bendru sutarimu deleguoti koordinatoriai: Tarybos pirmininku
deleguojamas direktoriq metodines veiklos koordinatorius, kiti 4 nariai - skirtingq ugdymo istaigq
(ikimokyklinio ugdymo istaigq, pradiniq mokyklq, progimnazijq, gimnazijq, daugiafunkciq centrq)
metodines veiklos koordinatoriai. Tarybos susirinkimai Saukiami pagal poreiki. Susirinkimas teisetas,
jei jame dalyvauja 213 visr4nariq. Jei reikiamas dalyviq skaidius nesusirenka, sekandio susirinkimo metu
nutarimai priimami paprasta balsq dauguma.

12. Taryba ir Koordinatoriai veikl4 derina su kuruojandiu Centro metodininku.
13. Koordinatoriq s4ra54 isakymu tvirtina Centro direktorius.
14. UL. aktyvi1 metodines veiklos, naujoviq sklaidq, bendradarbiavim4 su kolegomis,

koordinatoriai gali buti skatinami Centro, Kretingos rajono savivaldybes administracijos Svietimo
skyriaus.

V. KOORDINATORIU TEISES IR PAREIGOS

15. Koordinatoriai turi teisg:

15.1. teikti siulymus del Koordinatoriq veiklos tobulinimo ;

15.2. teikti si[lymus del dalykq veiklos tobulinimo;
15.3. inicijuoti metoding veikl4.

I 6. Koordinatoriq pareigos:

I 6. 1. dalyvauti susirinkimuose;

I 6.2. vykdyti susirinkimq nutarimus;

16.3. informuoti atsaking4 Centro metodinink4 apie savo dalyko naujoves;
16.4. atstovauti rajono dalykq mokytojams regiono ir respublikos metodiniuose renginiuose;
16.3. laikytis etikos nornll.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Veiklos Nuostatus rengia Centras.

18. Veiklos Nuostatus tvirtina Centro direktorius.

19. Nuostatai keidiami ir papildomi Tarybos arba Centro iniciatyva.


