
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINIS 

BŪRELIS 

 

2017–2018 M. M.  

VEIKLOS PLANAS 

   

 

 METODINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

1. Plėtoti  mokytojų gebėjimus ir kompetenciją modernizuojant kūno kultūros ugdymą. 

2. Skatinti kūno kultūros mokytojus kelti profesinę kvalifikaciją. 

3. Dalintis gerąja patirtimi, nuolat bendradarbiaujant. 

4. Organizuoti renginius, siekiant tenkinti mokinių fizinio aktyvumo, sveikos 

gyvensenos, rezultatų siekimo, saviraiškos poreikius. 

 

METODINĖS VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Kūno kultūros pamokų ir varžybų kokybės tobulinimas; 

2. Gabių mokinių ugdymas;          

3.     Individualus mokinių pažangos vertinimas; 

                     4.     Ugdymo turinio individualizavimas, diferencijavimas ir integravimas; 

      5.    Mokinių fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, rezultatų siekimo, saviraiškos 

poreikių tenkinimas. 

 

VEIKLOS PLANAS  2017–2018 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingi asmenys 

I. METODINIO BŪRELIO PASITARIMAI, KONFERENCIJOS 

1. Metodinis pasitarimas: 

Darbotvarkė: 

- dėl 2016–2017 m. m. 

būrelio veiklos ataskaitos; 
- dėl metodinio būrelio 

veiklos plano 2017–2018 m. 

m. sudarymo; 
- KKMB pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimų; 

2017 m. 

ruggsėjis 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

D. Šklėriūtė 

 



- Lietuvos mokinių žaidynių 

2016-2017 m. m. rezultatų 

pristatymo; 
- metodinės patirties sklaida. 

2. 

 

Seminaras „Olimpinio 

ugdymo integravimas į  

mokomuosius dalykus“ 

 

2018 m. 

birželis 

„Žiburio“ 

gimnazija 

O. Batutis 

D. Šklėriūtė 

3. Paskaita „Mokinių fizinis 

aktyvumas ir sveikata“ (A. 

Skurvydas) 

 

2018 m. 

kovas 

„Žiburio“ 

gimnazija 

D. Šklėriūtė 

4. Metodinė išvyka į Šiaulių J. 

Janonio gimnaziją 

2018 m. 

balandis 

Šiaulių J. 

Janonio 

gimnazija 

D. Šklėriūtė 

 

5. Mišrių komandų kūno 

kultūros mokytojų tinklinio 

turnyras 

2017 m. 

gruodis 

„Ąžuolo“ 

progimnazijos  

sporto salė 

A. Juočiūnas 

6. Mokytojų metodinių darbų 

paroda 

2018 m. 

vasaris 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

7. Atvirų pamokų vedimas Visus 

metus 

 Kūno kultūros 

mokytojai 

8. Dalyvauti seminaruose,  

skirtuose kelti dalykinę ir 

metodinę kvalifikaciją ir 

juos aptarti 

 

Visus 

metus 

 Kūno kultūros 

mokytojai 

II. RAJONINIŲ RENGINIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS 

1. Mokytojo dienos regata 2017 

Mero taurei laimėti 

2017 m. 

spalio 6 d. 

Prienai, 

Nemunas 

Prienų “Žiburio” 

gimnazija 

2. Mokinių kvadrato varžybos 

- 2005 m. g. ir jaunesni 

(mergaitės, 

berniukai) klasių 

- 2007 m. g.   

2017 m. 

lapkričio 

7-8 d. 

Lapkričio 

15 d. 

Prienų rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras. 

KKSC 

3. Futbolas salėje.  Mergaitės, 

berniukai 5x5, 2004 m. g. 

2017 m. 

lapkričio 

28 d. 

Prienų rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras. 

 KKSC 

4. Mišrių komandų tinklinio 

varžybos 

2017 m. 

gruodis 

KKSC  D. Šklėriūtė, 

KKSC 

 

5. Rajono mokinių štangos 

spaudimo varžybos 

2017 m. 

gruodis 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazija 

Veiverių T. Žilinsko 

gimnazija,  KKSC 

6. Laikraščio „Gyvenimas“ 

krepšinio taurių merginų, 

vaikinų(jaunučių, jaunių),  

2017 m. 

gruodžio 

20 d. 

Prienų rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras, 

KKSC 



kaimo vietovių mokyklų 

krepšinio 3x3 varžybos 

2018 m. 

kovas 

Prienų sporto ir 

pramogų arena 

10. Romualdo Mikalojaus 

Ermošenkos vardo stalo 

teniso turnyras 

2018 m. 

sausis 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazija 

Veiverių T. Žilinsko 

gimnazija, 

KKSC 

11. 2002 m. gimusių ir jaunesnių 

mokinių stalo teniso 

varžybos 

2018 m. 

sausio 24 

Prienų rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras 

KKSC 

12. Rajoninės tinklinio varžybos 2018 m. 

kovas 

Prienų rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras 

D. Šklėriūtė 

KKSC 

13. Rajoninės mokinių pavasario 

kroso – estafečių varžybos 

2018 m. 

gegužės 2 

d. 

Prienų rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras 

KKSC 

14. Rajoninės lengvosios 

atletikos keturkovės ir atskirų 

rungčių varžybos 

2018 m. 

gegužės 

10  d. 

Birštono sporto 

centro stadionas 

 KKSC 

15. Futbolo žaidynės „Golas“  2018 m. 

balandis 

Prienų rajono 

kūno kultūros ir 

sporto centras. 

KKSC 

16. Futbolo varžybos „Pavasario 

taurė“ 

2018 m. 

gegužė 

Jiezno 

gimnazijos 

stadionas 

Jiezno gimnazija 

 

17.  Paplūdimio tinklinio 

varžybos 

2018 m. 

gegužė 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija  

 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija  

 

18. Prienų sporto šventė 2018 m. 

birželis 

Prienų sporto ir 

pramogų arena 

Prienų rajono 

savivaldybės 

administracijos kūno 

kultūros ir sporto 

jaunimo skyrius, 

KKSC 

 

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Dalia Šklėriūtė, el. p. dalia43@gmail.com 
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