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Vadovaudamasi 2019-10-10 Mokytojų tarybos posėdžio pritarimu (protokolo Nr. 11), 

1. S u d a r a u  progimnazijos metodines grupes: 

1.1. Pagalbos mokiniui metodinę grupę: 

1.1.1. Dema Juškienė, psichologė, 

1.1.2. Fausta Verpečinskienė, specialioji pedagogė, 

1.1.3. Ieva Valiukienė, logopedė – grupės pirmininkė ir sekretorė, 

1.1.4. Reda Motuzienė, socialinė pedagogė, 

1.1.5. Monika Valčiukaitė - Vaitkienė, karjeros ugdymo specialistė dorinio ugdymo (etikos) 

mokytoja, 

1.1.6. Fruzina Dovalgienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 

1.2. Pradinio ugdymo metodinę grupę: 

1.2.1. Bronė Jaugienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

1.2.2. Violeta Gedminaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,  

1.2.3. Rima Šereivienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

1.2.4.  Eglė Baranauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 

1.2.5. Taisa Domeikienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 

1.2.6.  Julija Miniotaitė, pradinio ugdymo mokytoja, 

1.2.7.  Greta Bagušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja, 

1.2.8.  Neringa Urbonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, grupės pirmininkė, 

1.2.9. Janina Žvirblytė Paslavičienė, pradinio ugdymo mokytoja, 

1.2.10. Brigita Liubavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja. 

2. Mokytojų dalykininkų metodinę grupę, kuri skirstoma į pogrupius: 

2.1. Kalbų pogrupis: 

2.1.1.1. Ligita Mykolaitienė, lietuvių kalbos mokytoja, 

2.1.1.2. Ona Kavoliukienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalykininkų metodinės 

grupės sekretorė, 

2.1.1.3. Valentina Rovienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, 

2.1.1.4. Elvita Gruodienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

2.1.1.5. Asta Šliburienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, pogrupio pirmininkė, 

2.1.1.6. Vilma Ratkevičienė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, 

2.1.1.7. Kristina Venzlauskienė, prancūzų kalbos mokytoja. 

2.2.1. Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinis pogrupis: 
2.2.1.1. Diana Šidlauskė, matematikos vyresnioji mokytoja, 

2.2.1.2. Dalia Ribakevičiūtė, matematikos vyresnioji mokytoja,  

2.2.1.3. Rūta Žymantienė, informacinių technologijų, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, 

pogrupio pirmininkė ir sekretorė, 

2.2.1.4. Vilma Endrikienė, fizikos ir gamtos mokytoja metodininkė, 

2.2.1.5. Jolanta Domkutė, biologijos vyresnioji mokytoja, 

2.2.1.6. Stepanija Žukienė, chemijos mokytoja metodininkė,  

2.2.1.7. Vida Daukšienė, dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja, 



2.2.1.8. Žydrūnas Gulbinas, istorijos vyresnysis mokytojas,  

2.2.1.9. Monika Valčiukaitė – Vaitkienė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja, 

2.2.1.10. Danutė Sakalauskienė, geografijos mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji 

mokytoja. 

2.3.1. menų ir kūno kultūros pogrupis: 

2.3.1.1. Rimantas Bagdonas, technologijų ir dailės vyresnysis mokytojas, 

2.3.1.2. Ingrida Špūraitė-Grinkienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, pogrupio 

pirmininkė, 

2.3.1.4. Ligita Rakštienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

2.3.1.5. Liuda Vaičiutė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, pogrupio sekretorė, 

2.3.1.6. Danguolė Masandukienė, muzikos mokytoja metodininkė,  

2.3.1.7. Urtė Kavaliauskaitė, muzikos mokytoja, 

2.3.1.8. Robertas Matevičius, muzikos mokytojas. 

3. S u d a r a u  progimnazijos klasių vadovų metodinę grupę: 
3.1. Eglė Baranauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, 

3.2. Taisa Domeikienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 

3.3. Julija Miniotaitė, pradinio ugdymo mokytoja, 

3.4. Greta Bagušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja, 

3.6. Rima Šereivienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

3.7. Violeta Gedminaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

3.8. Neringa Urbonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 

3.9. Bronė Jaugienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

3.10. Janina Žvirblytė Paslavičienė, pradinio ugdymo mokytoja, klasių vadovų metodinės 

grupės sekretorė, 

3.11. Diana Šidlauskė, matematikos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė, 

3.12. Rūta Žymantienė, informacinių technologijų, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, 

3.13. Dalia Ribakevičiūtė, matematikos vyresnioji mokytoja, 

3.14. Ona Kavoliukienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

3.15. Urtė Kavaliauskaitė, muzikos mokytoja, 

3.16. Brigita Liubavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja, 

3.17. Ligita Mykolaitienė, lietuvių kalbos mokytoja, 

3.18. Danutė Sakalauskienė, geografijos mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji 

mokytoja, 

3.19. Ineta Zabarienė, pradinio ugdymo mokytoja. 

4. S u d a r a u  progimnazijos neformaliojo ugdymo metodinę grupę: 

4.1. Tatjana Bakanovienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, 

4.2. Janina Žvirblytė Paslavičienė, pradinio ugdymo mokytoja, 

4.3. Asta Šliburienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

4.4. Rima Šereivienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

4.5. Agnė Michalenkovaitė, neformalaus ugdymo mokytoja, 

4.6. Ingrida Špūraitė - Grinkienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, grupės 

pirmininkė, 

4.7. Liuda Vaičiutė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

4.8. Ligita Rakštienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

4.9. Lina Toumi, keramikos mokytoja, 

4.10. Rimantas Bagdonas, technologijų ir dailės vyresnysis mokytojas, 

4.11. Robertas Matevičius, muzikos mokytojas, 

4.12. Urtė Kavaliauskaitė, muzikos mokytoja, 

4.13. Greta Bagušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja, 

4.14. Neringa Urbonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja. 

5. S u d a r a u  įsivertinimo darbo metodinę grupę: 



5.1. Dema Juškienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, psichologė, grupės koordinatorė, 

5.2. Asta Šliburienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, grupės pirmininkė, 

5.3 Rūta Žymantienė, informacinių technologijų, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, 

5.4. Greta Bagušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja. 

6. S u d a r a u  metodinę tarybą: 

6.1. Violeta Gedminaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos 

pirmininkė, 

6.2. Dalia Ribakevičiūtė, matematikos vyresnioji mokytoja, 

6.3. Asta Šliburienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

6.4. Rūta Žymantienė, informacinių technologijų, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, 

6.5. Ingrida Špūraitė-Grinkienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, 

6.6. Neringa Urbonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 

6.7. Diana Šidlauskė, matematikos vyresnioji mokytoja, 

6.8. Ieva Valiukienė, logopedė, 

6.9. Urtė Kavaliauskaitė, muzikos mokytoja. 

7. Metodinių grupių ir jų pogrupių funkcijos: 
7.1. planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokiniai 

sukaupia ugdymo procese; 

7.2. pritaikyti ugdymo turinį individualioms mokinių reikmėms; 

7.3. nagrinėti praktinę veiklą; 

7.4. plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su progimnazijos 

strateginiais tikslais; 

7.5. siekti progimnazijos mokinių ir mokyklos sėkmės; 

8. Metodinių grupių pogrupių pirmininkai sudaro progimnazijos metodinę tarybą. 

8. Nustatau metodinės tarybos funkcijas: 

8.1. nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus; 

8.2. nustatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

8.3. inicijuoti pedagoginių inovacijų diegimą progimnazijoje; 

8.4. teikti progimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio 

formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                             Diana Tamutienė 


