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 INICIATYVIŲ MOKYTOJŲ KLUBO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Iniciatyvių mokytojų klubo (toliau – IMK) nuostatai reglamentuoja IMK veiklos tikslą ir 

uždavinius, IMK sudarymo ir veiklos principus, veiklos organizavimą, nario teises ir pareigas. 

2. IMK veikia prie Anykščių švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba). IMK nėra 

juridinis asmuo. 

3. IMK – nuolat Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje veikianti pedagoginių darbuotojų 

grupė, sudaranti sąlygas mokytojų profesinio meistriškumo augimui, užtikrinanti metodinį ir 

dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, įgyvendinanti inovatyvias 

iniciatyvas Tarnyboje. 

4. IMK savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Tarnybos nuostatais, 

kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

IMK VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDVINIAI, VEIKLOS FORMOS 

 

5. IMK veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo, skatinti 

mokytojų bendradarbiavimą, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, tobulinti ugdymo procesą, jo turinio 

įgyvendinimą, mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą, užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių įvairovę ir jų ryšio su praktika plėtotę. 

6. IMK veiklos uždaviniai: 

6.1.  plėtoti mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, siekiant profesinės veiklos 

pažangos; 

6.2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves;  

6.3. dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją; 

6.4. teikti siūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą ir inovacijų 

diegimą; 

6.5. aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

 

 



7. IMK klubo veiklos formos: 

7.1. gerosios praktikos pristatymo renginiai; 

7.2. atviros pamokos/atviros veiklos ir jų aptarimas;  

7.3. teminės paskaitos/pokalbiai/diskusijos/parodos; 

7.4. bendri renginiai/šventės. 

 

III SKYRIUS 

IMK VEIKLOS PRINCIPAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

 8. IMK narystė yra savanoriška. Klubo veikloje dalyvauja savanoriškai į IMK susibūrę 

Anykščių rajono pedagoginiai darbuotojai. Klubo nariais tampa Anykščių rajono pedagogai 

susipažinę su Klubo nuostatais bei užpildę internetinę registracijos formą.  

9. Dalyvavimas Klubo veikloje, organizuojamuose renginiuose yra paremtas tik 

savanorišku ir laisvu apsisprendimu. IMK veikla organizuojama vadovaujantis demokratiškumo, 

viešumo ir kolegialumo principais. 

 10. IMK veiklą organizuoja Klubo taryba, kurią sudaro Klubo pirmininkas, renkamas 

vienerių metų kadencijai, jo pavaduotojas ir nariai.  

 11. Klubo pirmininkas renkamas IMK narių susitikime, kuris: 

 11.1. rūpinasi efektyviu IMK darbu; 

 11.2. organizuoja susitikimus; 

 11.3. tvarko IMK dokumentaciją; 

 11.4. atsiskaito už IMK veiklą Tarnybos direktoriui. 

 12. IMK susitikimai: 

 12.1. rengiami ne rečiau kaip 2 kartus į metus; 

 12.2. gali būti inicijuoti IMK pirmininko, Klubo narių, Tarnybos direktoriaus. 

 13. Kiekvienais metais Klubo taryba parengia veiklos planą, kuris tvirtinamas bendru 

sutarimu. 

 14. Klubo nariui, kuris inicijavo, vedė klubo veiklą išduodama Tarnybos pažyma dėl 

metodinės veiklos organizavimo.  

 15. Klubo veikla viešinama Tarnybos interneto svetainėje: www.anyksciuspt.lt  

 

IV SKYRIUS 

IMK NARIO TEISĖS 

 

 16. Dalyvauti Klubo narių susitikimuose bei teikti pasiūlymus dėl klubo veiklos. 

17. Dalyvauti Klubo organizuojamuose renginiuose. 

http://www.anyksciuspt.lt/


18. Organizuoti ir vadovauti Klubo veikloms. 

19. Dalintis gerąja patirtimi. 

20. Gauti bei naudotis Klubo turima sukaupta informacija. 

 

V SKYRIUS 

IMK NARIO PAREIGOS 

 

21. Laikytis Klubo nuostatų ir dalyvauti Klubo veikloje. 

22. Gerbti Klubo narius. 

23. Viešinti Klubo veiklą, vykdyti iškeltus Klubo tikslus ir uždavinius. 

 

______________________________________________ 


