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 (  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl 6 – 10 klasių mokinių II 
pusmečio rezultatų įvertinimo, 
ugdymo turinio planavimo ir 
individualizavimo bei mokinių 
kėlimo į aukštesnę klasę, dėl 
ugdytinių sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo. 
2. Dėl pažymėjimų 8 klasės 
mokiniams bei 2016 m. pagrindinio 
ugdymo pasiekimų pažymėjimų 
išdavimo. 
3. Dėl mokyklos vidaus veiklos 
įsivertinimo darbo grupių ataskaitų 
pristatymo. 
4. Dėl pedagogų veiklos vertinimo už 
2015-2016 m.m. 
5. Dėl informacijų pateikimo.

2 d. 12.40 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L.Bartnykienė, 
6 – 9 klasių vadovai, 
specialistai

mailto:kurciuju@kurciujumokykla.lt
mailto:danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt


1.2. Seminaras „Skaitymo ir rašymo 
sutrikimų įveikos būdai ir metodai“.

2 d. 
Panevėžio pedagogų 
švietimo centras, 

Topolių al. 12

Spec. pedagogė 
R.Smirnovineė, 
surdopedagogė individualioms 
pratyboms vesti 
P.Stančauskienė

1.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 6 - 10 kl. 
susirinkimai (klasėse): 
1 Dėl II- ojo pusmečio mokymosi ir 
elgesio rezultatų.  
2. Dėl ugdymo plano projekto 2016- 
2017 m. m. 
3.  Dėl bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais galimybių, 
teikiant pagalbą mokyklai, 
mokytojams, tėvams (globėjams, 
rūpintojams). 
4 Dėl mokinių profesinio orientavimo 
ir profesinio informavimo. 
5 Dėl PUPP rezultatų, pažymėjimų 
išdavimų 8 ir 10 klasėms. 
6 Dėl informacijų pateikimo.

3 d. 
6-10 klasėse

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  L. Bartnykienė, 
klasių vadovai, bendrabučio 
auklėtojai 

1.4. VGK  posėdis.  
Mokinių, turinčių kompleksinę negalę 
II – ojo pusmečio rezultatų analizė, 
darbo būdai ir metodai, pokyčiai. 
Mokinių sąrašo derinimas PPT 
2016-2017 m.m.

8 d. VGK nariai, 
klasių vadovai, VGK 
pirmininkė

1.5. Seminaro ,,Stipri biblioteka – stipri 
bendruomenė“  III dalis „Gerosios 
patirties sklaida ir 
bendradarbiavimas“.

9 d. 
Edukacinė kelionė

Bibliotekininkas V.Glušokas

1.6. Biotechnologinės aparatūros 
panaudojimas mokant gamtos 
mokslus.

9 d. 
Edukacinė kelionė

Chemijos mokytoja J.Pūkaitė

1.7. Naujų mokinių lankymas Biržų 
mieste ir rajone.

9 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytoja G.Gižienė, 
surdopedagogė individualioms 
pratyboms vesti 
P.Stančauskienė

1.8. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
programų aprašo skaitymas – analizė.

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

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė



2. Priežiūra, konsultacijos

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

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

2.2. 1.Ugdymo plano projekto rengimas 
2016-2017 m.m. 
2. Pasiūlymų teikimas dėl judriosios 
pertraukos (vadovaujantis tėvų 
(globėjų, rūpintojų) pasiūlymais po 
budėjimų mokykloje).

1-17 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
ugdymo plano rengimo grupė 

2.3. II  pakopos mokinių II pusmečio, 
metinio ataskaitų ruošimas.

1-3 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė ir klasių 
vadovai 

2.4. Anketinių duomenų  išvadų bei 
mokyklos įsivertinimo „Pagalba 
mokiniui“ tyrimo pristatymas 
Mokytojų tarybos posėdyje bei tėvų 
(globėjų, rūpintojų) susirinkime.

3 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė 

2.5. Mokinių susirinkimų organizavimas 
saugumo klausimais. 
Bendrabutyje gyvenančių mokinių 
saugaus elgesio instruktažai.

2 d. Klasių vadovai, bendrabučio 
auklėtojai

2.6. K l a s ių k o m p l e k tų s k a i č i a u s 
2016-2017 m. m. derinimas su 
s k y r i a u s c e n t r a l i z u o t o v a i kų 
priėmimo į mokyklas vyriausiąja  
specialiste L. Matuzevičiene.

Iki 20 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.7. 2016-2017 mokslo metams užsakytų 
vadovėlių sąrašų kopijų pateikimas 
Švietimo skyriui (el. paštu ir 
popieriniu variantu).

Iki 30 d. Bibliotekininkas V.Glušokas

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Tarptautinės vaikų gynimo dienos 
paminėjimas.

1 d. 9.30 val. Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė

http://www.panevezys.lt/
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Danutė Kriščiūnienė, 517300, el.paštas: danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

3.2. Šv. Mišios už mokyklos 
bendruomenę (gyvus ir mirusius), 
mokinius, jų tėvus (globėjus, 
rūpintojus), mokytojus, visus 
mokyklos darbuotojus, 
artimuosius, geradarius, rėmėjus. 
Šv. Mišiose mokiniai priims Pirmąją 
Komuniją, o tuo pačiu ir paminės 
2015-2016 m.m. baigimą.

3 d. 12.00 val. 
Panevėžio Šv. apaštalų 

Petro ir Povilo 
bažnyčia, 

Smėlynės g. 10

Mokyklos bendruomenė

3.3. Lenkų kultūros festivalis. 5 d. 9.00 val. 
Laisvės a. 28 (priešais 
Juozo Miltinio dramos 

teatrą)

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojai ir mokyklos 
darbuotojai

3.4. Respublikinis orientavimosi sporto 
čempionatas (vidutinė trasa)

11 d. Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto 
nariai

3.5. Respublikinis orientavimosi sporto 
čempionatas (sprinto trasa)

12 d. Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto 
nariai

3.6. Respublikinis orientavimosi sporto 
čempionatas (ilga trasa)

18 d. Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto 
nariai


