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Veiklos plano priedas 
 
 
 
 
 

PRIENŲ „ŽIBURIO" GIMNAZIJOS 
 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2012-2013 M.M. 
 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

Gimnazijoje dirba 45 mokytojai: 5 ekspertai, 27 metodininkai, 6 vyresnieji  mokytojai, 7 mokytojai. Metodinėms grupėms vadovauja  

metodininkai, vyresn. 2011-2012 m. m.  metodinis darbas vyko kryptingai, pagal numatytą planą. Metodinė taryba parengė ir pristatė individualaus 

ugdymo plano keitimo, dalyko ir modulio keitimo tvarkas, mokinio veiklos pamokoje stebėjimo formą, parengė reikalavimus metodinių darbų 

rengimui ir apiforminimui. Mokytojai tobulino savo darbo netradicinėse edukacinėse aplinkose gebėjimus  ir įgūdžius, rengė pranešimus metodinėse 

grupėse ir metodinėje taryboje. 

   Mokytojai kolegialiai dirbo metodinėse grupėse, derino planus, kartu ruošė užduotis (diagnostinai diktantai ir testai, bandomieji egzaminai), 

centralizuotai juos taisė, aptarė rezultatus. 

  Mokytojai vedė atviras integruotas dalykų pamokas (lietuvių literaratūra- istorija, kūno kultūra- biologija, kūno kultūra- anglų kalba, kūno 

kultūra-rusų kalba, kūno kultūra-prancūzų kalba, biologija – chemija, fizika – chemija), surengta integruota gamtos mokslų viktorina I klasėms 

,,Gamtos labirintuose“. 

 Mokytojai aktyviai sėmėsi pedagoginės patirties ir ja dalijosi su rajono ir respublikos pedagogais. Lietuvių kalbos mokytojai vedė atviras 

pamokas rajono pedagogams, kūno kultūros mokytojai   organizavo konferenciją „Fizinio aktyvumo problemos ir iššūkiai“ rajono mokytojams, 

mokiniams ir tėvams, vyko respublikinė kūno kultūros mokytojų stažuotė ,,Žiburio“ gimnazijoje. Dalyvauta rajoninėje edukacinių darbų parodoje 

,,Integruota pamoka” , kurioje mūsų mokyklos mokytojų parengtas darbas ,,Integruota biologijos ir kūno kultūros pamoka” laimėjo I vietą. Mokytojai 

šį darbą pristatė UPC organizuotose respublikinėse metodikos dienose.  Parengta ir pristatyta rajono pedagogams metodinė medžiaga ,,Eulastinė 

ląstelė” , lietuvių kalbos pamokų metodinė medžiaga. Istorijos mokytojai dalyvavo tarptautinėje mokinių bendrovių mugėje. Matematikos mokytojai  

klausė seminaro  “IT taikymai mokant matematikos”. Lietuvių kalbos mokytojos visus metus klausė seminarų ciklo ,,Darbas pagal atnaujintas 

viduriniojo ugdymo programas” ir parengė baigiamąjį darbą. Biologijos mokytojai dalyvavo respublikinėje konferencijoje ,,Mokslinis eksperimentas 



pamokoje”.  

Mokykloje dirba Comenius projektų rengėjai ir koordinatoriai. Jie vykdė projektus ,,Alternatyvūs energijos šaltiniai ir aplinka“.  

Įgyvendindami projektus jie bendradarbiavo  su ispanais, prancūzais, vokiečiais, italais, norvegais, lenkais. Atskiri mokytojai su mokiniais 

dalyvavo  tarptautiniuose ir šalies projektuose, tokiuose kaip Microsoft projektas, ,,Lyderių laikas“, MMB produkto pristatymas (Šveicarija), ,,Retų 

augalų rūšių paieška Prienų šile“, Baltijos jūros projektas ,,Plukė 2012”.  

Mūsų mokyklos mokytojai organizavo tokius konkursus ir renginius: 

Matematikos metodinė grupė organizavo jaunųjų matematikų konkursą ,,Žiburys”, kuriame dalyvavo mokiniai ne tik iš mūsų rajono, bet ir iš 

Kauno miesto, Kaišiadorių. 

Užsienio kalbų metodinė grupė organizavo konferenciją apie F.Dostojevskį, kurioje pranešimus skaitė Prienų rajono mokyklų mokiniai ir 

mokytojai, mokiniai iš Kauno mokyklų. Pranešimą neakivaizdiniu būdu padarė Maskvos ir Sankt-Peterburgo mokyklos.                                             

Renginiui linkėjimus perdavė F. Dostojevskio gerbėjų klubas. 

Lietuvių kalbos metodinė grupė surengė lietuvių kalbos šventę ,,Tikrai yra kalba, kuri mus pasitinka ir palydi“, skirtą J.Kazlauskui ir A.Lyberiui 

atminti. Jos baigiamojoje dalyje dalyvavo Prienų rajono ir Kauno miesto bei rajono mokiniai, paskaitą skaitė kalbininkas A.Smetona. 

Menų  metodinė grupė rengė pavasario mugę Prienų miesto bendruomenei. Joje mokiniai miestiečiams demonstravo ir pardavė savo 

rankdarbius.  

 

Mokykloje vyko netradicinės pamokos,,Kalėdinė pamoka”, Gimnazijos diena, Frankofonijos diena, Europos kalbų diena, mokytojai vedė 

netradicines pamokas muziejuose. 

 

 

 

Audito metu vykę pokalbiai su gimnazijos bendruomenės nariais ir metodinių grupių vykdyta brandos egzaminų analizė parodė  

Stipriosios pusės  

Bendrųjų kompetencijų ugdymas (1.1.1., 1.3.2.) 

Gabių vaikų ugdymas (4.3.2.) 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių gimnazijoje 

organizavimas (5.1.2.)  

Geranoriškas daugumos mokytojų bendravimas 

ir bendradarbiavimas (2.2.1.)  

Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3.) 

Sąlygų tobulinti kvalifikaciją gimnazijoje 

sudarymas (5.1.2.). 

Akademiniai pasiekimai(3.2.1) 

Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (1.4.3.) 



Silpnosios pusės 

Mokymosi motyvacija (2.4.1.) 

Vertinimas kaip pažinimas (2.6.1) 

Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.) 

Atskirų mokinių pažangos stebėjimas(3.1.1.) 

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (4.3.1.) 

Darbo tvarka ir taisyklės (1.3.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

II. VEIKLOS PLANAS 

METODINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 

 Mokytojų gerosios patirties sklaidos mokykloje bei rajone, respublikoje inicijavimas. 

 Kokybiško, į kiekvieną mokinį orientuoto ugdymo  teikimas. 

 

METODINĖS VEIKLOS PRINCIPAI: 

 Demokratiškumas 

 Kolegialumas  

 Bendruomeniškumas 

 Kryptingumas  

 Nuoseklumas 

 Sąžiningumas  

 Aiškumas  

 Objektyvumas vertinant 

 Mokymasis visą gyvenimą ir tobulėjimas 

 

 

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, PRIORITETAI 

2012–2013 m. m. 

. 



PRIORITETAI: 

1. Veiksmingų veiklos būdų, metodų ir priemonių pamokose palaikant skirtingų gebėjimų mokinių motyvaciją ir aktyvumą naudojimas. 

2. Mokytojų darbo su skirtingų gebėjimų mokiniais patirties sklaidos, mokinių pažangos stebėjimo būdų, veiksmingų inovatyvių ir tradicinių ugdymo 

būdų ir metodų organizavimas. 

 

TIKSLAI:  

1.Tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir savianalizės įgūdžius, siekiant užtikrinti geresnę ugdymo kokybę. 

2. Organizuojant motyvuojančias veiklas, padedančias atskleisti kiekvieno gebėjimus ir kūrybiškumą, siekti į mokinį orientuoto mokymo ir mokymosi. 

 

UŽDAVINIAI: 

1.1. Analizuoti ugdymo rezultatus, siekiant geresnės  ugdymo kokybės. 

1.2.Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, siekiant atitikti šiuolaikinius reikalavimus ugdymui. 

1.3.  Skleisti gerąją gimnazijos mokytojų patirtį mokykloje, rajone ir  respublikoje. 

2.1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

2.2. Tobulinti vertinimo sistemą, siekti tolygesnių ugdymo rezultatų. 
2.3.  Kuriant įvairias edukacines aplinkas, naudojant IKT, inovatyvius, orientuotus į mokinį mokymo metodus , tobulinti pamoką – pagrindinę ugdymo 
formą. 

 

 

Gimnazijos metodinės veiklos koordinatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė 

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė –  istorijos mokytoja metodininkė Vida Degutytė 
 

 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Laikas Vykdytojai  Refleksija 

1.Tobulinti 
mokytojų 
kvalifikaciją ir 
savianalizės 
įgūdžius, siekiant 
užtikrinti geresnę 
ugdymo kokybę. 

1.1. Analizuoti ugdymo 
rezultatus, siekiant 
geresnės  ugdymo 
kokybės. 

 

 

1.1.1. I.  Posėdis. Brandos egzaminų  analizė. 

 

2012-08-29 L. Malinauskienė  

1.1.2. III. Posėdis. I pusmečio  ugdymo rezultatų 

pristatymas, I ir III klasių lyginamosios analizės. 
 

2013- 02 

 

L. Malinauskienė, 

V. Degutytė 

 

1.1.3.  IV. Posėdis. Bandomųjų egzaminų 
rezultatai. 

 

2013-03 

 

 

L. Malinauskienė, 

V. Degutytė, 

MG pirmininkai 

 



1.2. Tobulinti mokytojų 
kvalifikaciją, siekiant 
atitikti šiuolaikinius 
reikalavimus ugdymui. 

1.2.1. Kursų, seminarų ir kitų kvalifikacijos 
kėlimo renginių pagal mokyklos numatytas 
kryptis lankymas. 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

Visi nariai 

 

 

 

 

 

 

1.3. Skleisti gerąją 
gimnazijos mokytojų 
patirtį mokykloje, 
rajone ir  respublikoje. 

1.3.1. Bendradarbių pamokų stebėjimas ir 
aptarimas pagal mokyklos prioritetus. 

 

Visus metus Visi nariai  

1.3.2.Metodinės medžiagos rengimas, 
vertinimas, aprobavimas. 

 
 

Visus metus 

 

 

 

Visi nariai 

 

 

 

 

1.3.3. Seminarai rajono ir respublikos 
mokytojams. 

Pagal poreikį 

 

Visi nariai 

 

 

1.3.4. Straipsniai į spaudą mokyklos gyvenimo ir 

pedagoginėmis temomis. 
Visus metus 

 

Visi nariai 

 

 

1.3.5. Vadovėlių, kitos mokomosios medžiagos 

rengimas ir leidyba. 
Visus metus 

 

Visi nariai 

 

 

1.3.6. MT narių darbas ir veikla metodinėse 

grupėse.  

 

Pagal metodinių 

grupių planus. 

 

MG pirmininkai 

 

 

2. Organizuojant 
motyvuojančias 
veiklas, 
padedančias 
atskleisti 
kiekvieno 
gebėjimus ir 
kūrybiškumą, 
siekti į mokinį 

2.1.Skatinti mokinių 
mokymosi 
motyvaciją. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Seminaras mokytojams  apie mokinių 
motyvacijos skatinimą.. 

 

2012  m. spalis  L. Malinauskienė,  

I. Šneiderienė 

 

 

2.1.2. Bendradarbių pamokų stebėjimas: mokinių 
motyvacijos skatinimas. 
  

2012 m. lapkritis 
– gruodis 

 

Visi MT nariai 

 

 

 

2.1.3. II. Posėdis. Mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimas.  

 

2012 m. gruodis 

 

 

L.Malinauskienė, 
V. Degutytė 

 

 



orientuoto 
mokymo ir 
mokymosi. 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.4. Integruotų programų sudarymas.  Visus metus Visi MT nariai  

2.2.Tobulinti 
vertinimo sistemą, 
siekti tolygesnių 
ugdymo rezultatų. 
 
 
 

2.2.1. Vertinimo sistemos tobulinimas ir jos 
laikymasis. 

2012 m. spalis 

 

 

L.Malinauskienė,  

J. Grybauskienė,  

A. Pranskevičius. 

 

 

 

2.2.2. V. Posėdis. ,,Vertinimo sistemos įtaka 

ugdymo rezultatams”. 
2013 m. balandis L.Malinauskienė 

V.Degutytė 

2.3. Kuriant 
įvairias 
edukacines 
aplinkas, 
naudojant IKT, 
inovatyvius, 
orientuotus į 
mokinį mokymo 
metodus , 
tobulinti pamoką 
– pagrindinę 
ugdymo formą. 
 
 

2.3.1. Seminaras mokytojams apie šiuolaikinę 
pamoką. 

2013-01 

 

 

L.Malinauskienė 

 

 

 

2.3.2. Integruotų pamokų vedimas ir aptarimas. 

 

Visus metus 

 

Visi MT nariai 

 

 

2.3.3. Dalyvavimas nuotolinio mokymo grupės 
veikloje. 

Visus metus L. Malinauskienė,  

S. Vanžodienė 

 

 

2.3.4. Nuotolinio mokymo programų, metodinės 
medžiagos  kūrimas ir suderinimas.  

 

Visus metus MG 

 

 

 

2.3.5. Netradicinių ugdymo aplinkų naudojimas 
ugdymo procese. 

 Visi MT nariai  

PRITARTA 

Metodinės tarybos  2012-08-31  

Posėdyje Nr. U1-02 

 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                                                                                                                                              Vida Degutytė 



Metodinės tarybos plano priedas 

 

PRIENŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJA 

METODINIŲ GRUPIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

2012-2013 M.M. 

Mėnuo Posėdis Bendradarbių 

pamokų 

stebėjimas 

Integruotos 

pamokos 

Švenčių, parodų, 

konkursų 

organizavimas 

Patirties sklaida Refleksija 

Rugpjūtis I. Brandos egzaminų  

analizė (2012-08-28) 

 

 Tęsti dalyvavimą 

projekte „Vaikų ir 

jaunimo olimpinis 

ugdymas“ (KK MDG) 

   

Rugsėjis II. Grupės priemonių plano 

parengimas ir tvirtinimas 

(2012-09-14) 

 Edukacinės 

ekskursijos ( visus 

metus, LK MDG). 

Europos kalbų diena 

(09. 26. LK MDG,  

R. Pūrienė) 

Pliažo tinklinio 

sezono uždarymo 

varžybos (KK MDG) 

Metodinės medžiagos 

keitimasis tarp grupių 

mokytojų (visus metus 

visos grupės).  

LK MDG: 

Diagnostinis diktantas 

I kl. ( 09. 05. 

 D. Padvelskienė, 

Ž. Jurkšienė). 

Diagnostinis testas III 

kl. mokiniams (09.21. 

 N. Šervenikaitė,  

S. Vanžodienė). 

Netradicinių ugdymo 

aplinkų naudojimas 

ugdymo procese. 

 ( Visus metus). 

Nuotolinio mokymo 

programų, metodinės 

medžiagos kūrimas ir 

suderinimas.  

( S. Vanžodienė, L. 

Karčiauskienė). 

 



Spalis III. Bendradarbių pamokų 

stebėjimas: mokinių 

motyvacijos skatinimas. 

TM MDG posėdžiai: 

Jaunųjų matematikų 

konkursas “Žiburys” 

2012-10-11 

Jaunųjų matematikų 

konkursas “Žiburys” 

2012-10-17 

Jaunųjų matematikų 

konkursas “Žiburys” 

2012-10-24 

Jaunųjų matematikų 

Konkursas “Žiburys” 

2012-10-31 

 

 Antikos palikimas ir 

olimpinis ugdymas 

(integracija su kūno 

kultūra.) III kl. 

Integruota lietuvių k. 

muzikos pamoka 

„Liaudies dainų 

savitumas“. I kl.  

(I. Mažeikienė, R. 

Ruočkienė). 
Ruošti projektą 

finansinei paramai gauti 

Sporto departamentui 

(KK MDG) 

 

Netradicinė biologijos 

pamoka. Dalyvavimas 

projekte „Mobilioji 

bioklasė“ (2012 10 03, 

GM MDG). 

LR Konstitucijos 

egzaminas I-IV kl.  

(2012-10-04) 

(SM MDG,  

V. Juodsnukienė). 

Projekto „Comenium“ 

tarptautinis šalių 

susitikimas Prienų 

„Žiburio“ gimnazijoje 

(2012 10 15 – 21, GM 

MDG, Dž.Gaigalienė) 

KK MDG renginiai: 

„Mokytojo dienos“ 

regata 2012 Mero 

taurei laimėti 

Foto nuotraukų 

konkursas 

„Sportuojame visi, 

visur ir visada“ (KK 

MDG, D. Šklėriūtė). 

Dailės darbai 

mokytojų dienai III a.  

Pirmokų krikštynos 

(MT MDG) 

Pranešimas „Politinės 

valandėlės“ 

(SM MDG 

susirinkime, I. 

Teišerskienė). 

Metodinės medžiagos 

parengimas 

„Elektoforezė“  

(GM MDG, R. 

Kučinskienė). 
Pranešimai grįžus iš 

seminarų (metų bėgyje) 

(KK MDG) 

 

 

Lapkritis   Bendradarbių 

pamokų 

stebėjimas 

Matematikos 

sabvaitė (TM 

Renesansas istorijoje 

ir literatūroje III 

kl.(istorijos ir 

lietuvių k. 

mokytojai) 

AIDS dienos 

paminėjimas (GM 

MDG) 

Lietuvos kariuomenės 

dienos paminėjimas 

Stendo išleidimas  

(GM MDG,  

V. Šiugždinienė) 

 



MDG) (2012-11-23 per 

istorijos ir 

pilietiškumo pagrindų 

p-kas, SM MDG). 

Gimtojo miesto 

istorija ( II kl., LK 

MDG, S.Vanžodienė). 

KK MDG renginiai: 

I – ų  klasių merginų 

tinklinio varžybos (D. 

Šklėriūtė) 

I – ų  klasių vaikinų 

krepšinio varžybos (V. 

Blekaitis) 

Susitikimas su 

olimpiečiu R. 

Maščinsku 

(D.Šklėriūtė) 

TM MDG renginiai: 

Mokyklinė olimpiada 

Konkursas “Žiburys 

Gruodis  IV. Mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimas. 

Lankytų pamokų 

aptarimas. 

Bendradarbių 

pamokų 

stebėjimas (pirma 

sav.) 

 Mokinių kūrybos 

knygos „Akimirkos 

skonis“pristatymas  

( LK MDG,  

I. Mažeikienė). 

Biologijos, fizikos, 

chemijos mokyklinės 

olimpiados (2012 04: 

06 – 07, GM MDG) 

Kalėdinis mišrių 

komandų tinklinio 

turnyras (KK MDG, 

D. Šklėriūtė) 

Pranešimas „Mokinių 

savęs vertinimas 

pamokų metu“ 

(SM MDG posėdyje, 

V. Degutytė). 

Lankytų pamokų 

aptarimas „Savęs 

įsivertinimas 

pamokoje“ (LK 

MDG). 

 



Adventiniai, 

kalėdiniai renginiai, 
Kalėdinis mokyklos 

puošimas (MT MDG) 

Sausis    Pokaris istorijoje ir 

literatūroje. IV kl. 

(istorijos ir lietuvių 

k. mokytojai) 

Prisiminkime Sausio 

13-ą (2013-01-11 per 

istorijos ir 

pilietiškumo pagrindų 

p-kas, SM MDG) 

Č. Kudabos konkursas 

(SM MDG,  

O. Simanaitienė) 

LK MDG renginiai: 

Lietuvių k. dienos 

(01.10. – 01.31.): 

Meninio skaitymo 

konkursas  

( I. Mažeikienė); 

Lietuvių k. olimpiada 

 ( S. Vanžodienė); 

Filologų konkursas (Ž. 

Jurkšienė); 

„Švari kalba – švari 

galva“  

(L. Karčiauskienė); 

Dailyraščio konkursas 

(N. Šervenikaitė). 

Mokytojo P. 

Dzevaltausto stalo 

teniso turnyras(KK 

MDG, D. Šklėriūtė, A. 

Juočiūnas)  

Kalėdinė dailės darbų 

paroda III a. (MT 

Pranešimas 

„Kartojimo pamokų 

metodika naudojant 

IKT“  

(SM MDG 

susirinkime,  

V. Juodsnukienė). 

Bandomasis IV kl. 

egzaminas (01.29.  

LK MDG, IV kl. 

dėstančios 

mokytojos). 

„ II klasių mokinių 

testų rezultatų 

analizė“ 

(KK MDG, D. 

Šklėriūtė) 

Diagnostinis testas 

I kl. (TM MDG) 

 



MDG) 

Vasaris  V. I pusmečio  ugdymo 

rezultatų pristatymas, I ir III 

klasių lyginamosios analizės. 

  Istorijos ir geografijos 

bandomieji egzaminai 

(2013-02-06,  

SM MDG) 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena (2013-

02-15, SM MDG ) 

Istorijos mokyklinė 

olimpiada I-IV kl. 

(SM MDG, 

V.Degutytė) 

Biologijos, chemijos, 

fizikos bandomieji 

egzaminai (2013-02-

12 – 14, GM MDG) 

Tarptautinis 

chemiojos  - 

biologijos konkursas 

„Elementum 2013“ 

(GM MDG) 

I – II klasių rinktinių 

krepšinio varžybos. 

Šaškių varžybos (KK 

MDG, D. Šklėriūtė) 

Liko 100 dienų iki 

paskutinio skambučio 

(MT MDG) 

Bandomieji egzaminai 

IV kl. (TM MDG) 

 

Kovas  VI. Bandomųjų 

egzaminų rezultatai. 

 „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“.  

(A. Vaišnienė ir  

S. Vanžodienė) 

Mokinių projektinių 

darbų paroda, skirta 

Kovo 11-ai. 

(SM MDG,  

V. Degutytė) 

Geografijos teminė 

Atvira pamoka 

„Debatai“ 

(SM MDG,  

V. Juodsnukienė) 

Atvirų pamokų 

vedimas rajono 

 



olimpiada 

(SM MDG,  

O. Simanaitienė). 

J. Kazlauskui skirtas 

kalbinių darbų 

konkursas (03.04., LK 

MDG,  Ž. Jurkšienė). 

PUPP bandomasis 

egzaminas (03.13, LK 

MDG,D.Padvelskienė,  

R. Pūrienė). 

Chemijos konkursas 8 

kl. (2012 03 18, GM 

MDG) 

3x3 merginų krepšinio 

varžybos 

Merginų tinklinio 

turnyras (KK MDG, 

D. Šklėriūtė) 

Konkursas “Kengūra”  

(TM MDG) 

mokytojams (KK 

MDG mokytojai) 

Balandis  VII. Vertinimo sistemos įtaka 

ugdymo rezultatams 

 Integruota viktorina 

„Gamtos 

labirintuose“ 1 kl. 

Ekonomikos ir 

verslumo žinių 

konkursas  

(SM MDG,  

J. Šlečkienė). 

Mokinių konferencija 

„Gamta šalia mūsų“ 

(GM MDG) 

Vaikinų tinklinio 

turnyras (KK MDG, 

D. Šklėriūtė) 

KKŽ laikymas( kūno 

kultūros mokytojai) 

 „Nuotolinio mokymo 

specifika“  

(SM MDG,  

V. Juodsnukienė,  

LK MDG,  

S. Vanžodienė, 

 L. Karčiauskienė) 

Bandomasis 

egzaminas II kl.(TM 

MDG) 

 



Gegužė    Lankstinukas 

„Lietuva ir pasaulis“ 

(pilietiškumo 

pagrindų ir IT 

projektas II kl.) 

Krepšinio savaitė        

( kūno kultūros 

mokytojai) 

Paskutinio skambučio 

šventė (MT MDG) 

Parengtos metodinės 

medžiagos pristatymas 

(visų grupių nariai) 

Diagnostinis testas 

 I kl. (TM MDG) 

 

Birželis  VIII. Grupės veiklos 

ataskaita ir įsivertinimas 

  Sporto šventė( kūno 

kultūros mokytojai) 
Geriausių gimnazijos 

sportininkų rinkimai. 

Dalyvauti konkurse 

„Norime sportuoti – 

įsirengiame patys“ (KK 

MDG) 

 

  

 

Parengta 2012-09-12 
 

Metodinės Tarybos pirmininkas                                                                                                                          Vida Degutytė     


