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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Seminaro ,,Į kompetencijas 
orientuotas mokymas(is) geografijos 
pamokose“ I dalis ,,Diferencijavimo 
galimybės ir praktika geografijos 
pamokose“.

2 d. 10.30 val. 
Panevėžio Juozo 

Miltinio gimnazija, 
Aukštaičių g. 1

Mokytoja J.Pūkaitė

1.2. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 
tarybos organizuojama konferencija 
„Švietimo paslaugų užsakovai: kam 
tarnauja švietimas?“.

3 d. 
LR ŠMM Ovalioji salė 

Volano g. 2/7

Direktorė D,Kriščiūnienė

1.3. Mokinių susirinkimas: 
1. Dėl socialinės pedagogės pristatymo. 
2. Dėl Kaziuko papročių ir tradicijų.

4 d. 8.30 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.4. Seminaro  „Sugrąžinkime vaikams 
kūrybos džiaugsmą...“ I dalis.

7 d. 10.00 val. 
Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės 
bitės bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo literatūros 
centras, respublikos g. 14

Ikimokyklinės priešmokyklinės 
ugdymo grupės pedagogė 
A.Sviderskienė
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1.5. Seminaras „Personalo 
dokumentacijos valdymas. Darbo 
santykiai ir jų įforminimas: nuo 
darbuotojo priėmimo iki atleidimo“.

9 d. 10.00 val. 
PPŠC, Topolių al.12

Sekretorė J.Glemžienė

1.6. Neformalus suaugusiųjų švietimo 
koordinacinės grupės posėdis.

9 d. 15.00 val. 
PPŠC, Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.7. Seminaras „Su alkoholio vartojimu 
susijusių problemų prevencija darbe“.

15 d. 9.30 val. 
Respublikos g. 68, 

Panevėžys

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.8. Mokytojams skirto darbuotojų saugos 
ir sveikatos ugdymo priemonių 
rinkinių Napo (Sauga su šypsena) 
pristatymas ir priemonių 
demonstracija.

15 d. 13.30 val. 
Viešbučio „Smėlynė“ 

konf.salė,  
Smėlynės g. 3

Pradinių klasių mokytojos, 
pagalbos mokiniui specialistai

1.9. Mokyklų vaiko gerovės komisijos 
pirmininkų pasitarimas. Tema „Mokyklų 
vaiko gerovės komisijų 
bendradarbiavimas prevencijos 
klausimais su socialiniais darbuotojais“.

16 d. 14.00 val. 
PŠC konferencijų salė, 

Topolių al. 12

VGK pirmininkė P.Stančauskienė

1.10. Maitinimo komisijos susirinkimas: 
1.Dėl maisto produktų pirkimo. 
2. Dėl kitų klausimų.

21 d. 11.00 val. 
Sekretoriatas

Vyr.virėja I.Misevičienė,  
sekretorė J.Glemžienė, vyr. 
buhalterė N.Lipnevičienė

1.11. Judėjimo džiaugsmui ir savęs 
pažinimui - naujas kūno kultūros 
vadovėlio komplektas 1 klasei.

22 d. 10.00 val. 
PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al. 12

Pradinių klasių mokytojos

1.12. Mokytojų tarybos posėdis: 
1.Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo 
srities “Pagalba mokiniui” aptarimo. 
2. Dėl susitikimo su socialiniais 
partneriais. 
3. Dėl informacijų pateikimo.

22 d. 14.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė,  
direktoriaus  pavaduotoja  
ugdymui L.Bartnykienė 

1.13. Seminaro „Stipri biblioteka – stipri 
bendruomenė“ II dalis „Kūrybiškos 
idėjos ir jų įgyvendinimas 
bibliotekoje“.

22 d. 10.00 val. 
„Vilties“ progimnazijos 

biblioteka 
Ramygalos g. 16

Bibliotekininkas V.Glušokas



1.14. Metodinių grupių posėdžiai:  
1. Dėl informacinių technologijų 
naudojimo ugdymo procese 
„Šiuolaikinės technologijos – nauda 
ar žala mokiniui?“ 
(savo nuomonės gynimas). 
2. Dėl anketų „Informacinių 
technologijų naudojimo ugdymo 
procese efektyvumas“ mokytojams  ir 
mokiniams pristatymo.

21-25 d. Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių atstovai. 

1.15. Išplėstinis metodinės tarybos posėdis: 
1. Dėl elektroninio dienyno diegimo 
(kviestinis lektorius). 
2. Dėl informacinių technologijų 
naudojimo ugdymo procese 
„Šiuolaikinės technologijos – nauda 
ar žala mokiniui?“ 
( nuomonės gynimas). 
3. Dėl anketų „Informacinių 
technologijų naudojimo ugdymo 
procese efektyvumas“ mokytojams  ir 
mokiniams pristatymo. 
4. Dėl  gerosios patirties sklaidos.

29 d. Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių atstovai. 

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. 2016 m. kovo 1 d. duomenų apie 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų skaičių grupėse 
pateikimas Švietimo skyriui.

Iki 4 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.2. Informacijos apie laisvas vietas 
mokykloje atnaujinimas svetainėje 
www.panevezys.lt.

iki 10 d. Sekretorė J. Glemžienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.3. Virėjų darbo kontrolė. 1-4 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas

2.4. Higieninės būklės komisijos darbo 
priežiūra. 

7-10 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J. Vlasovas

http://www.panevezys.lt/


2.5. Panevėžio visuomenės sveikatos 
centro periodinė kontrolė.

14 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J. Vlasovas, dietologė 
G.Bartulienė

2.6. Mokyklos internetinės svetainės 
priežiūra.

Iki 31 d. Kompiuterių specialistas 
T.Šipelis, sekretorė J.Glemžienė

2.7. Mokinių buities kontrolė (švara, 
tvarka, dienos režimas) bendrabutyje.

14-18 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J. Vlasovas

2.8. Pastatų ir įrenginių priežiūros 
specialistų darbo kontrolė.

22-25 d. Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J. Vlasovas

2.9. Bibliotekininko darbo priežiūra. 29-31 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Projektas „Užauginkime Lietuvai 
Ronaldo“.

1-31 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, kūno 
kultūros mokytoja V.Vanagienė

3.2. Panevėžio kolegijos studentų 
užsiėmimai dėl baigiamojo darbo 
tyrimo tema „Kineziterapijos poveikis 
pusiausvyrai ikimokyklinio amžiaus 
vaikams su klausos negalia“.

1- 31 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, kūno 
kultūros mokytoja V.Vanagienė

3.3. 2015-2016 Panevėžio miesto 
mokyklų rinktinių smiginio varžybos.

2 d. 14.00 val. 
J. Balčikonio gimnazija,  

Respublikos g. 47

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.4. Lietuvos kurčiųjų moksleivių 
žaidynės (šaškių, šachmatų ir stalo 
teniso varžybos).

3 d. 9.00 val. 
V.Variakojo sporto 

mokykla, Elektros g. 1,

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, auklėtojai 
R.Kabelis, A.Juknevičius, 
direktorė D.Kriščiūnienė

3.5. Lietuvos kurčiųjų plaukimo 
čempionato varžybos.

3 d. 12.30 val. 
„Aukštaitijos“  sporto 

kompleksas,  
A. Jakšto g. 1

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, auklėtojai 
R.Kabelis, A.Juknevičius, 
direktorė D.Kriščiūnienė

3.6. Kaziuko mugė. 4 d. 8.30 – 9.25 val. 
III a. salė

Klasių vadovai, direktorė 
D.Kriščiūnienė, soc. pedagogė 
E.Kazlauskienė

3.7. Šimtadienis. 7 d. 14.00 val. 
III a. salė

9 kl. vadovė D.Matuzienė



3.8. Užsiėmimai baseine. 10, 17, 24, 31 d. 
12.40-14.40 val. 

Panevėžio „Žemynos“ 
progimnazija, 

Ramygalos g. 99

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.9. Baltijos šalių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
moksleivių žaidynės.

11-13 d. 
Valmera, Latvija

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.10. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. 
Akcija „Draugauti smagu“.

14-18 d. Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, bendrabučio 
auklėtojai

3.11. Pradinių klasių mokinių projektas –
metodinė savaitė  „Spalvingas 
pradinuko pasaulis“. I diena – 
kūrybos „Spalvingas mano pasaulis“.

14 d. Pradinių klasių mokytojos 
L.Lazdauskienė, 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.12. Pradinių klasių mokinių projektas –
metodinė savaitė  „Spalvingas 
pradinuko pasaulis“. II diena – kalbos  
„Žodis viską gali...“.

15 d. Pradinių klasių mokytojos 
L.Lazdauskienė, 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.13. Pradinių klasių mokinių projektas –
metodinė savaitė  „Spalvingas 
pradinuko pasaulis“. III diena – 
matematikos „Kelionė matematikos 
labirintais“.

16 d. Pradinių klasių mokytojos 
L.Lazdauskienė, 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.14. Renginys, skirtas Žemės dienai 
paminėti.

17 d. Mokytojos D.Kuosienė ir J. 
Pūkaitė

3.15. Pradinių klasių mokinių projektas –
metodinė savaitė  „Spalvingas 
pradinuko pasaulis“. IV diena – 
pasaulio pažinimo „Pasaulis, kuriame 
gyvenu“.

17 d.  
8.30-12.30 val. 

Pradinių klasių mokytojos 
L.Lazdauskienė, 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.16. Tarpmokyklinio projekto „Draugystės 
ratas“ renginys pradinių klasių 
mokiniams „Spalvotas mano 
pasaulis“.

17 d. 12.30 val. 
III a. salė

Pradinių klasių mokytojos 
L.Lazdauskienė, 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.17. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. 
Paskaita 5-10 kl. mokiniams „Moku 
bendrauti be patyčių“. 

18 d. 8.30 val. 
I a. salė

Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, 5-10 kl. 
vadovai
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3.18. Pradinių klasių mokinių projektas –
metodinė savaitė  „Spalvingas 
pradinuko pasaulis“. V diena  - sporto  
„Sportuokime drauge“.

18 d. 8.30 val. 
Pradinių kl. 
kabinetuose 

Pradinių klasių mokytojos 
L.Lazdauskienė, 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.19. Netradicinio ugdymo diena „Noriu būti 
stiprus ir sveikas“.  
(ugdymo planas 14.5 punktas).

18 d. 9.00 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, kūno 
kultūros mokytoja V.Vanagienė, 
klasių vadovai,  tėvai (globėjai, 
rūpintojai), soc.p edagogė E. 
Kazlauskienė, sveikatos 
priežiūros specialistė 
G.Bartulienė

3.20. Sporto renginys „Daugiau judėsi - 
sveikesnis būsi“

Data ir laikas 
atskiru pranešimu 

III a. salė

Sveikatos priežiūros 
specialistė R. Leikienė, kūno 
kultūros mokytoja 
V.Vanagienė


