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KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2021 M. VEIKLOS PLANAS  

 
Tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, stiprinant pedagogų lyderystę ir bendradarbiavimą, 

tobulinant gabių mokinių ugdymą bei mokinių individualios pažangos stebėjimą. 
 
Uždaviniai; 
1.  Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą ir gerosios patirties sklaidą. 
2. Gerinti pamokų kokybę, efektyvinant ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą, 

mokinių individualios pažangos stebėjimą. 
3. Sukurti gabių mokinių ugdymo programą. 
               

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2021 m.: 

• Pradinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas. 
• Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas, fiksavimas. 
• Skaitmeninio raštingumo kompetencijų plėtojimas. 
• Įtraukiojo ugdymo organizavimas. 

  

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

            I. Posėdžiai, pasitarimai 

1. Diskusija ,,Metodinės veiklos planavimas, siekiant stiprinti 
pedagogų lyderystę ir bendradarbiavimą, tobulinant gabių 
mokinių ugdymą ir mokinių individualios pažangos stebėjimą 

A. Paukštienė Sausis 

2. Pasitarimas ,,Mokyklos renginių plano 2021 m. rengimas“ A. Paukštienė 
D. Rudelienė 

Sausis 

3.  Posėdis ,,Mokymų medžiagos ir gerosios profesinės patirties 
pristatymas“ 
 

A. Paukštienė  
D. Rudelienė 
D. Sutkaitienė 
V. Šokelienė 

Vasaris 

4.  Diskusija ,,Nuotolinio ugdymo organizavimo geroji patirtis ir 
tobulinimo galimybės. Vertinimo patirtis (fizinio ugdymo, 
šokio, muzikos, dailės-technologijų. Ar reikalingi šablonai?“) 

A. Paukštienė Balandis 



 

 

5. Posėdis „II pusmečio diagnostinių (matematikos, lietuvių k., 
anglų k., pasaulio pažinimo) testų 1–4 klasei organizavimas, 
rezultatų aptarimas 

A. Paukštienė Gegužė 

6. Posėdis: 
1. Nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatų analizė. 
2. Integruotų pamokų, mokymosi už mokyklos ribų, virtualiose 
aplinkose aptarimas. 
3. Olimpiadų, konkursų rezultatų analizė. 
4. Susitarimai dėl ugdymo turinio 2021–2022 m. m. planavimo. 

A. Paukštienė Birželis 

7. Posėdis ,,Ilgalaikių mokomųjų dalykų ir klasių vadovų 
ugdomosios veiklos planų derinimas“ 

D. Rudelienė 
A. Paukštienė 

Rugsėjis 

8. Pasitarimas „Kauno miesto 2–4  klasių  literatūrinės viktorinos 
„Pelėdos knygynas“ organizavimas 

A. Paukštienė 
D. Ulevičienė 

Lapkritis 

9. Posėdis: 
1. Metodinės grupės 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo 
analizė, ataskaitos parengimas. 
2. Pasiūlymai metinio veiklos plano rengimo darbo grupei. 

A. Paukštienė Gruodis 

            II. Metodinės dienos, projektai, kt. metodin 

10. Metodinė diena ,,Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo 
geroji patirtis, pagalbos specialistų ir mokytojų 
bendradarbiavimo stiprinimo galimybės“ 

D. Rudelienė 
A. Paukštienė 
Ž. Jankauskienė 
D. Navickienė 
L. Jarošienė 

Vasaris 

11. Mokomųjų dalykų konkursų, olimpiadų organizavimas A. Paukštienė, 
mokytojai  

Vasaris–
gegužė 

12. Gerosios patirties sklaidos renginys  ,,Mokymo(si) sėkmė 
pamokoje“ 

D. Rudelienė 
A. Paukštienė, 
mokytojai 

Ne rečiau 
kaip 2 k. 
per metus 

13. Socialinių įgūdžių ugdymo projekto ,,Ketvirtokas – pirmokui“ 
vykdymas 

R. Stasiukonienė, 
R. Papievienė 

Visus 
metus 

14. Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos mokinių individualios 
pažangos stebėjimo, įsivertinimo, vertinimo ir fiksavimo 
aprašo sukūrimas. Mokinio knygelės projekto parengimas 

D. Rudelienė 
A. Paukštienė 
Darbo grupė 
 

Gegužė–
birželis 

15. Respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Mokinio 
individualios pažangos stebėjimo geroji patirtis ir problemos“  

I. Lodienė 
D. Rudelienė 
D. Sutkaitienė 
Darbo grupė 

Birželis 

16. Mokyklinis projektas „Skaitanti mokykla“ (Priedas Nr. 1) A. Paukštienė, 
mokytojai 

Visus 
metus 

17. Metodinė diena ,,Mano sėkmės istorija – mokinio individualios 
pažangos stebėjimo geroji patirtis“ 

A. Paukštienė 
D. Rudelienė 

Spalis 

        III. Atviros pamokos (Priedas Nr. 2) 

18. Atvirų pamokų vedimas, stebėjimas ir aptarimas pamokos, 
kolegialus mokymasis (stebėti ir aptarti 2 pamokas per metus) 

A. Paukštienė, 
mokytojai 

Visus 
metus 

 



 

 

        IV.  Integruotos pamokos, pamokos kitose aplinkose   (Priedas Nr. 3) 

        VI. Kita veikla 

19. Projektas ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo 
sistemos plėtra“ (NR.  09.2.2-ESFA-V-707-04-0001) 
 
 

D. Rudelienė 
D. Sutkaitienė 
R. Papievienė 
L. Bagdonienė 

Visus 
metus 

20. Projektų inicijavimas, paraiškų rengimas miesto, šalies, 
tarptautiniams projektams 

Mokytojai, 
pagalbos 
specialistai 

Visus 
metus 

21. Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida mokyklos  interneto 
svetainėje ir mokyklos Facebook paskyroje. 

Mokytojai Visus 
metus 

22. Mokytojų patirčių banko kaupimas,  pranešimai Mokytojai, 
pagalbos 
specialistai 

Visus 
metus 

23. Dalyvavimas Kauno miesto pradinių klasių metodinio būrelio 
veikloje 

Mokytojai Visus 
metus 

 

Parengė Mokytojų metodinės grupės pirmininkė                                        Adelė Paukštienė     


