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1. BENDROJI DALIS 

1.1 Pakruojo rajono pradinių klasių mokytojų Metodinio būrelio taryba yra Pakruojo rajono pradinių 

klasių mokytojų institucija, jungianti pedagogus metodinei veiklai, sprendžianti profesinio darbo 

problemas. 

1.2 Metodinio būrelio tarybos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu ir kitais 

švietimo veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei šiais NUOSTATAIS. 

1.3 Metodinio būrelio taryba steigiama, reorganizuojama arba jos veikla nutraukiama vadovaujantis 

rajono pradinių klasių mokytojų Metodinio būrelio tarybos nuostatais, susirinkime dalyvaujant ne 

mažiau kaip 2/3 rajono pradinių klasių mokytojų. Nutarimas priimtas dalyvaujančiųjų balsų 

daugumai. 

1.4 Metodinio būrelio taryba renkama dvejiems metams. Metodinio būrelio taryba gali būti 

perrenkama ir kitoms kadencijoms, gali būti atnaujinama 2-3 nariais. 

1.5 Metodinio būrelio taryba organizuoja veiklą, Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už pradinį 

ugdymą, kuruoja, Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras koordinuoja. 

 

 

2. METODINIO BŪRELIO TARYBOS SUDARYMAS, STRUKTŪRA 

2.1 Metodinio būrelio tarybą sudaro 5 nariai. 

2.2 Metodinio būrelio tarybai vadovauja pirmininkas, turintis ne žemesnę kaip vyr. mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją. 

2.3 Pedagogus į Metodinio būrelio tarybą siūlo pradinių klasių mokytojai, pradinį ugdymą 

kuruojantis Švietimo skyriaus specialistas. 

2.4 Metodinio būrelio tarybos nariais gali būti pedagogai – pradinių klasių specialistai turintys ne 

žemesnę kaip vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

2.5 Metodinio būrelio tarybos nariai renkami dvejiems metams, atvirai balsuojant visuotiniame 

rajono pradinių klasių mokytojų susirinkime, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 pedagogų, 

pritariant dalyvaujančiųjų balsų daugumai. 

2.6 Išvykus, atsistatydinus ar pašalinus Metodinio būrelio tarybos narį ( jei jis nesilaiko Metodinio 

būrelio tarybos NUOSTATŲ, vengia vykdyti Veiklos Programą ar kitaip trukdo Metodinio 

būrelio tarybos veiklai ), nesibaigus Metodinio būrelio tarybos kadencijai, per mėnesį įvykdomi  

naujo Metodinio būrelio tarybos nario rinkimai į pasišalinusio vietą. 

2.7 Metodinio būrelio tarybos pirmininką ir iždininką, pritarus Švietimo skyriaus pradinį ugdymą 

kuruojančiam specialistui, dviejų metų kadencijai renka Metodinio būrelio tarybos nariai, atvirai 

balsuojant. 



2.8  Metodinio būrelio tarybos posėdžiuose dalyvauja Švietimo skyriaus specialistas, kuruojantis 

pradinį ugdymą, esant reikalui Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras ir kiti specialistai. 

2.9 Metodinio būrelio tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 visų Metodinio būrelio 

tarybos narių. Nutarimai priimami balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, nutarimą lemia 

pirmininko balsas. 

 

3. PAGRINDINĖ VEIKLA  

3.1 Rajono pradinių klasių Metodinio būrelio taryba rengia vienerių metų Veiklos Programą. 

3.2 Metodinio būrelio taryba renkasi prieš svarbesnį renginį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis 

Metodinio būrelio tarybos posėdis. 

3.3 Metodinio būrelio taryba organizuoja rajono pradinių klasių mokytojų veiklą. 

3.4 Metodinio būrelio taryba inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, 

pedagoginių inovacijų diegimą mokyklose. 

3.5 Metodinio būrelio taryba skleidžia kūrybingai dirbančių pedagogų patirtį rajone ar respublikoje. 

3.6 Metodinio būrelio taryba siūlo Švietimo skyriui ar kitoms institucijoms skatinti rajono pradinių 

klasių mokytojus už aktyvią metodinę –pedagoginę veiklą. 

3.7 Metodinio būrelio taryba padeda Švietimo skyriui organizuoti olimpiadas, konkursus, 

konferencijas ir kitus renginius. Talkina Švietimo skyriaus specialistams, vykdant pradinio 

ugdymo priežiūrą. 

3.8 Metodinio būrelio taryba už savo veiklą  atsiskaito rajono pradinių klasių mokytojų visuotiniame 

susirinkime. 

3.9 Metodinio būrelio tarybos posėdžiai protokoluojami. Rekomendacijos registruojamos nustatyta 

tvarka Švietimo skyriaus kanceliarijoje. 

 

4. TARYBOS  NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1 Metodinio būrelio tarybos nariai  privalo laikytis Metodinio būrelio tarybos NUOSTATŲ. 

4.2 Metodinio būrelio tarybos nariai privalo dalyvauti Metodinio būrelio tarybos posėdžiuose. 

4.3 Metodinio būrelio tarybos nariai vykdo Veiklos Programą. 

4.4 Metodinio būrelio tarybos nariai teikia siūlymus dėl metodinės, organizacinės ar kitokios 

Metodinio būrelio tarybos veiklos koregavimo. 

4.5  Metodinio būrelio tarybos nariai numato Metodinio būrelio tarybos veiklos būdus, formas. 

4.6 Metodinio būrelio tarybos nariai renka Metodinio būrelio tarybos pirmininką, sekretorių, 

iždininką atvirai balsuojant ir pritarus Švietimo skyriaus pradinį ugdymą kuruojančiam 

specialistui. 

4.7 Metodinio būrelio tarybos raštininkas tvarko dokumentaciją. 

4.8 Metodinio būrelio tarybos nariai turi teisę pasitraukti iš Metodinio būrelio tarybos, raštu nurodę 

priežastį. 

 

5. RYŠIAI 

5.1 Metodinio būrelio taryba bendradarbiauja su kitomis Švietimo ir ugdymo įstaigų Metodinių 

būrelių tarybomis rajone, respublikoje. 

5.2 Metodinio būrelio taryba gali palaikyti tarptautinius ryšius. 

 

6. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS,  KEITIMAS IR PILDYMAS 



6.1 Pakruojo rajono pradinių klasių mokytojų Metodinio būrelio tarybos NUOSTATUS tvirtina 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė 

6.2 Metodinio būrelio tarybos NUOSTATAI keičiami ar papildomi Metodinio būrelio tarybos ar 

pirmininko iniciatyva. 

6.3 Naujų NUOSTATŲ redakciją ar pataisas tvirtina Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo 

Centro direktorė 

 

7. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

7.1 Metodinio būrelio tarybos iždininkas kas antri metai renka po 5 Lt metinį nario mokestį iš rajono 

pradinių klasių mokytojų. 

7.2 Nario mokesčio lėšos gali būti naudojamos: 

 kopijavimo paslaugoms 

 fotografo paslaugoms apmokėti 

 moksleivių ir mokytojų olimpiadų, konkursų ar kitų rajone organizuojamų renginių 

prizams 

7.3 Po dviejų metų iždininkas pateikia finansinę ataskaitą rajono pradinių klasių mokytojų 

visuotiniame susirinkime. 

7.4 Nutraukus Metodinio būrelio tarybos veiklą, likusių lėšų likimą sprendžia naujai išrinkta 

Metodinio būrelio taryba. 

 

 

 

 

 

Pakruojo rajono pradinių klasių  

Metodinio būrelio tarybos pirmininkė                                                            Edita Ilgavičienė 


