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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2018–2019 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2018–2019 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO PRIORITETAS  

Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas, taikant įvairias mokymosi mokytis 

strategijas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Plėtoti  mokytojų gebėjimus ir kompetenciją modernizuojant kūno kultūros 

ugdymą. 

Uždaviniai: 

Dalintis gerąja patirtimi, nuolat bendradarbiaujant. 

Organizuoti renginius, siekiant tenkinti mokinių fizinio aktyvumo, sveikos 

gyvensenos, rezultatų siekimo, saviraiškos poreikius. 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS  

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios 

patirties renginiai  

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 

Metodinis pasitarimas: 

Darbotvarkė: 

- dėl 2017–2018 m. m. 

būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl metodinio būrelio 

veiklos plano 2018–2019 m. 

m. sudarymo; 

- Lietuvos mokinių žaidynių 

2017-2018 m.m. rezultatų 

pristatymo; 

- metodinės patirties sklaida; 

- dėl „Europos mokyklų 

sporto dienos 2018“; 

- dėl Lietuvos kūno kultūros 

mokytojų asociacijos 

turnyro V. Deksnio taurei 

laimėti. 

2018 m. rugsėjis 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

D. Šklėriūtė  

2. 

Seminaras-konferencija 

„Šiuolaikinė kūno kultūros 

pamoka“ 

2019 m. kovas 
O. Batutis 

D. Šklėriūtė 
 



3. 

Konferencija – viktorina 

„Sveikas žmogus-bendras 

tikslas ir vertybė“  

2019 m. vasaris 

„Žiburio“ gimnazija 

D. Šklėriūtė  

4. 

Metodinė išvyka į Joniškio 

sporto centrą, sporto 

muziejų. 

2019 m. sausis 

Joniškio sporto 

centras, sporto 

muziejus 

D. Šklėriūtė 

E. Bendinskienė 

 

5. 

Mokytojų metodinių darbų 

paroda 

Vasaris  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

6. 
Kolegiškas pamokų 

stebėjimas, aptarimas 

Pagal individualius 

susitarimus 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

 

2. Varžybos, konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 

Mokytojo dienos regata 

2018 Mero taurei laimėti 

2018-10- 5  

Prienai, Nemunas 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos 

mokytojai 

 

2. 

Mokinių kvadrato varžybos 

- 2006 m. g. ir 

jaunesni (mergaitės, 

berniukai) klasių 

- 2008 m. g.  ir 

jaunesni 

2018-11- 13, 9 

 

 

2018-11-06  

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras. 

KKSC  

3. 

Futbolas salėje.  Mergaitės, 

berniukai 5x5, 2005 m. g. 

2018-11-21  

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

 KKSC   

4. 

Mišrių komandų tinklinio 

varžybos 

2018-12-12  

KKSC 

D. Šklėriūtė  

KKSC  

 

 

5. 

Rajono mokinių štangos 

spaudimo varžybos 

2018-12-05 

Veiverių T. 

Žilinsko gimnazija 

J. Dranginienė 

R. Meškauskas 

KKSC 

 

6. 

Kaimo vietovių mokyklų 

krepšinio 3x3 varžybos 

(merginos, vaikinai) 2002 

m.g. ir jaunesni 

2019-01-09  

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras, Prienų 

KKSC  



sporto ir pramogų 

arena 

7. 

Romualdo Mikalojaus 

Ermošenkos vardo stalo 

teniso turnyras 

2019-01  

Veiverių T. 

Žilinsko gimnazija 

J. Dranginienė 

R. Meškauskas 

KKSC 

 

8. 

2003 m. gimusių ir 

jaunesnių mokinių stalo 

teniso varžybos (merginos, 

vaikinai 

2019-01-30 

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

KKSC  

9. 

Krepšinio varžybos  

- 2003 m. gimimo ir 

jaunesni  (merginos, 

vaikinai) 

2019 m. kovas – 

balandis 

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

KKSC   

10. 

Rajoninės tinklinio varžybos 2019-04 

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

D. Šklėriūtė 

KKSC 

 

11. 

Rajoninės mokinių 

pavasario kroso – estafečių 

varžybos 

- 2000 - 2003 m. 

gimimo 

- 2004 m. gimimo ir 

jaunesni 

2019-05-09  

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

KKSC  

12. 

Rajoninės lengvosios 

atletikos keturkovės 2005 

m.g. ir jaunesni varžybos 

(merginos, vaikinai) 

2019-05-15 

Prienų sporto centro 

stadionas 

KKSC   

13. 

Lengvosios atletikos atskirų 

rungčių varžybos 2004 m. 

gimimo ir jaunesni 

(merginų, vaikinų) 

2019-05-15  

Prienų sporto centro 

stadionas 

KKSC  

14. 

Lengvosios atletikos atskirų 

rungčių varžybos (merginos, 

vaikinai) 

2019-05-15  

Prienų sporto centro 

stadionas 

KKSC  

15. 

Futbolo žaidynės “Golas”  2019-04  

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras. 

KKSC  



16. 

Badmintono varžybos 

(merginos, vaikinai) 

2019-03-13 

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras. 

KKSC  

17. 

Smiginio varžybos 

(merginos, vaikinai) 

2019-03-12 

Prienų rajono kūno 

kultūros ir sporto 

centras. 

KKSC  

18. 

Paplūdimio tinklinio 

varžybos 

2019-06  

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija  

 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija  

 

 

19. 

Prienų sporto šventė 2019-09  

Prienų sporto ir 

pramogų arena 

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

kūno kultūros ir 

sporto jaunimo 

skyrius, KKSC 

 

 

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė            Dalia Šklėriūtė 

 

 

Suderinta: 

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė     

 

 

Virginija Zujienė 


