
                                          PATVIRTINTA 

                                                                      Utenos regioninio profesinio mokymo  

                                                                          centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 15 d.  

                                      įsakymu Nr. V- 95 

 

2022-2023 M. M. GRUPIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: Teikti auklėtiniams pagalbą, paramą, toleruojant skirtingų pažiūrų asmenybes.  

 

Uždaviniai:  

1. Kurti saugią ir sveiką aplinką. 

2. Skatinti mokinius įsivertinti ir reflektuoti savo mokymąsi. 

3. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

 

Posėdžiai, pasitarimai 

1. 1.1. 2021-2022 m. m. grupių 

vadovų metodinės grupės 

veiklos ataskaita. 

 

1.2. 2022-2023 m. m. grupių 

vadovų veiklos plano aptarimas. 

 

 

 

1.3. Grupių vadovų veiklos 

planai 2022-2023 m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Grupių vadovų metodinės 

grupės pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai. 

 

 

 

 

1.5. Mokinių naudingos  

socialinės ir visuomeninės 

veiklos organizavimas 9-10 kl. 

 

1.3.Mokinių supažindinimas su 

mokymo centro neformaliojo 

ugdymo veiklomis, netradicinio 

ugdymo dienomis, skatinimas 

jose dalyvauti. 

2022-09 Metodinės 

grupės 

pirmininkė, 

grupių vadovai 

Aptarta 2021 m. grupių 

vadovų metodinės grupės 

veikla. 

 

Pateiktas tvirtinimui grupių 

vadovų metodinės grupės 

veiklos planas 2022-2023 

m. m. 

 

Patvirtinti mokslo metų 

grupių vadovų planai, 

derantys su mokymo centro 

strateginiu planu, metine 

veiklos programa, 

numatytos priemonės 

kryptingam  veiklos 

organizavimui ir vykdymui. 

 

Išrinktas metodinės grupės 

pirmininkas ir sekretorius. 

 

 

 

 

 

Numatytos socialinės ir 

visuomeninės veiklos 9-10 

kl. mokiniams. 

 

Mokinių įsitraukimas į 

aktyvią centro veiklą, 

laisvalaikio užimtumas. 
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2. 2.1. Pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

 

 

 

2.2. Grupių vadovų ir tėvų 

(globėjų) bendradarbiavimas 

gerinant mokinių pasiekimus, 

lankomumą. 

2022-02 Gimnazijos 

skyriaus vedėja  

G. Indriūnienė, 

grupių vadovai 

Išanalizuoti ugdymo 

proceso rezultatai, 

numatytos priemonės jų 

gerinimui. 

 

Tėvai (globėjai) informuoti 

apie mokinių mokymosi 

rezultatus. 

3. 3.1. Grupių vadovų 2021-2022 

m.m. veiklos programų 

įgyvendinimo aptarimas. 

 

 

3.2. Prevencinių programų, 

naudingos socialinės ir 

visuomeninės veiklos 9-10 kl. 

įgyvendinimo sėkmės ir 

problemos.  

2022-06 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Baltuškienė, 

grupių vadovai 

Numatytos gairės 2023-

2024 m. m. grupių vadovų 

veiklos planų parengimui. 

 

 

Gerosios patirties sklaida. 

4. 4.1. Mokslo metų rezultatų 

aptarimas. 

 

4.2. Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

rezultatų aptarimas. 

 

2022-08 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

L.Baltuškienė, 

gimnazijos 

skyriaus vedėja  

G. Indriūnienė, 

grupių vadovai 

Numatytos gairės ugdymo 

kokybės gerinimui. 

 

Aptarti mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo 

rezultatai. 

 

 

 

Renginiai, laisvalaikio užimtumas 

1. Vyr. socialinės pedagogės 

organizuojama veikla (anketiniai 

tyrimai, renginiai, išvykos). 

2022-

2023 

m.m. 

Vyr.soc. 

pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistas, 

grupių vadovai 

Vaikų savijautos, savitarpio 

santykių išsiaiškinimas; 

mokinių užimtumas, 

žalingų įpročių prevencija. 

2. Pagalba vykdant projektą „Turi 

profesiją – turi ateitį“ Nr. 09.4.1-

ESFA-V-735-01-0001. 

2022-

2023 

m.m. 

Vyr.soc. 

pedagogė, 

grupių vadovai 

30 SUP mokinių (mokiniai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių) ir 15 

SEK mokinių (mokiniai, 

priklausantys socialinės 

rizikos grupei) dalyvavimas 

projekto veiklose. 

3. Bibliotekos vedėjos 

organizuojama veikla. 

2022-

2023 

m.m. 

Bibliotekininkė, 

grupių vadovai 

Bendruomeniškumo 

stiprinimas, kūrybiškumo 

skatinimas. 

4. Netradicinio ugdymo ir 

šventinių dienų organizavimas. 

2022-

2023 

m.m. 

Grupių vadovai Patriotinis auklėjimas, 

sveikos gyvensenos 

ugdymas, patenkinti 

mokinių saviraiškos 

poreikiai. 
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5. Kultūros paso teikiamų paslaugų 

panaudojimas. 

2022-

2023 

m.m. 

Gimnazijos 

skyriaus vedėja  

G. Indriūnienė, 

grupių vadovai 

Formuojami mokinių 

kultūros pažinimo, 

vartojimo įpročiai, ugdoma 

kūrybinga asmenybė.  

6. Grupių vadovų metodinė išvyka. 2023-06 Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Bendruomeniškumo 

stiprinimas, kūrybiškumo 

skatinimas. 

 

Metodinis darbas, kvalifikacijos kėlimas 

1. 

 

 

Metodinė pagalba grupių 

vadovams rengiant grupių 

veiklos planus. 

2022-09 Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Parengti tvirtinimui grupių 

veiklos planai mokslo 

metams. 

2. Dalyvavimas seminaruose, 

kursuose. Naujos medžiagos 

pristatymas grupių vadovų 

metodinėje grupėje. 

Nuolat 

 

 

 

Grupių vadovai Gerosios patirties sklaida. 

Pagilintos bendrosios 

kompetencijos, pakelta 

kvalifikacija. 

3. Keitimasis informacija 

elektroniniame dienyne. 

Nuolat Grupių vadovai Savalaikė pagalba, greiti 

sprendimo būdai. 

 

__________________________________ 

 

Sudarė metodinės grupės pirmininkė                                                               Ramunė Laurinavičienė 

 

 

PRITARTA                                                                                     SUDERINTA                                                                               

Grupių vadovų metodinės grupės                                                   Metodinės tarybos 

2022 m. rugsėjo 13  d. posėdžio                                                     2022 m. rugsėjo 15 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr. UL- 171                                                 protokoliniu nutarimu Nr. UL-173 

 

 


