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 (  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Kūno kultūros miesto metodinės 
grupės gerosios patirties sklaida. 
Organizacinio komiteto darbo grupės 
susirinkimas.

2 d. 15.00 val. 
PŠC, Topolių al.

12

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

1.2. Anglų k. mokytojų darbo grupės 
pasitarimas „Rašto darbų vertinimas 
pagrindiniame ugdyme“.

4 d. 15.00 val. 
Kazimiero Paltaroko 
gimnazija, 413 kab. 
Vysk.K.Paltaroko g. 

18

Anglų kalbos mokytoja 
R.Kasparienė

1.3. Istorijos mokytojų metodinio būrelio 
susirinkimas.

4 d. 14.00 val. 
PPŠC kompiuterių 
kl., Topolių al.12

Mokytoja V.Liberienė

1.4. Seminaras „Mokyklos vaiko gerovės 
komisijos veikla: paskirtis, galimybės 
ir iššūkiai“.

5 d. 10.00 val. 
Panevėžio prekybos, 
pramonės ir amatų 

rūmai, 
 Respublikos g. 34,

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, spec. 
pedagogė R.Smirnovienė

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


1.5. Renginys „Darbo rinkos prognozė 
2015 metams“.

9 d. 9.15 val. 
Panevėžio teritorinė 

darbo birža, 
Savanorių a. 13, 203 

kab.

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.6. Seminaras „Informatika gyvai“. 10 d. 14.00 val. 
KTU Panevėžio 

technologijų ir verslo 
fakulteto Robotikos 

laboratorija,  
Nemuno g. 33

Mokytojas R.Kabelis (registruotis 
internetu www.ppsc.lt)

1.7. Direktorių pavaduotojų, socialinių 
pedagogų pasitarimas dėl 
žiniasklaidos ir vaiko teisių 
užtikrinimo. Dalyvauja VTAS, 
policijos, socialinių paslaugų centro 
atstovai.

12 d. 10.00 val. 
PPPT, 

Topolių al.12

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė

1.8. Metodinių grupių posėdžiai:  
1. Dėl tarpusavio santykių, 
bendravimo etikos (pastebėjimai, 
pasiūlymai). 
2. Dėl tarpdalykinės integracijos bei 
PPUP kalbėjimo temų: “Lietuva”, 
“Šventės”, “Būkime sveiki”, 
“Žmogus ir gamta”, “Pareigos”, 
“Meilė” integravimo į teminius 
2015-2016 m.m. planus. 
3. Dėl anketų „Komandinio darbo 
lūkesčiai“ tėvams (globėjams, 
rūpintojams),  mokytojams ir vyr.kl. 
mokiniams sudarymo.

17 d. Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių pirmininkai. 

1.9. Seminaras ,,Mokinių pasiekimų 
gerinimas – sėkmingos mokyklos 
prielaida“ II dalis ,,Mokinių 
pasiekimų gerinimas remiantis  
egzaminų, PUPP, standartizuotų testų 
ir nacionalinių mokinių pasiekimų 
tyrimų rezultatais“.

18 d. 10.00 val. 
PPŠC kompiuterių 

klasė, Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

1.10. Seminaras „Tyrinėjimu  grįstas  istorijos 
mokymas mokytojams, dirbantiems 5-8 
klasėse“.

18 d. 13.00 val. 
PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al. 12

Istorijos mokytoja V.Liberienė 
(registruotis internetu www.ppsc.lt)

1.11. Seminaras „Vaiko teisių apsauga ir 
žiniasklaidos etika“.

19 d. 11.00 val. 
Radviliškio Lizdeikos 
gimnazija, Lizdeikos 

6C, Radviliškis

Direktorė D.Kriščiūnienė



1.12. Seminaro  ,,Mokinių pasiekimų 
gerinimas – sėkmingos mokyklos 
prielaida“ III dalis ,,Mokinių 
pasiekimų gerinimas – sėkmingos 
mokyklos prielaida: standartizuotų 
testų duomenų panaudojimo 
galimybės savivaldybėje ir 
mokykloje“.

25 d. 11.00 val. 
PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

1.13. Metodinė laboratorija ,,Kūrybiškas 
mokytojas = motyvuotas mokinys”.

25 d. 12.00 val. 
Panevėžio Miltinio 

gimnazija, 
Aukštaičių g, 1

Pageidaujantys mokytojai 
(registruotis internetu www.ppsc.lt)

1.14. Metodinis renginys „Inovatyvių 
ugdymo formų ir  metodų  pritaikymo 
galimybės ikimokyklinėje įstaigoje“.

26 d. 10.00 val. 
l/d „Kastytis“, 
Nemuno g.5

Ikimokyklinio priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė 
E.Valentinavičienė

1.15. Tikybos mokytojų metodinė diena. 26 d. 11.40 val. 
Panevėžio raj. Velžio 

gimnazija, 
Žemdirbių g. 15, 

Velžys

Tikybos mokytojas 
kun.D.Avellaneda

1.16. Mokyklos tarybos  posėdis: 
1.Dėl  individualizuotų ir pritaikytų 
programų įgyvendinimo.  
2. Dėl mokinių nemokamo 
maitinimo. 
3. Dėl mokymo priemonių, vadovėlių 
ir spaudos leidinių įsigijimui 
prioritetų 2014 -2015 m.m. 
numatymo. 
4. Dėl informacijų perteikimo.

26 d. 16.00 val. 
Direktorės kab.

Direktorė D.Kriščiūnienė, VGK 
komisijos pirmininkė 
R.Smirnovienė, mokyklos 
tarybos pirmininkė V. 
Vanagienė,  mokyklos tarybos 
nariai: mokytojos L.Čiplienė, 
D.Matuzienė, mokiniai 
P.Meškelis, T.Audickaitė, 
K.Butkevičiūtė, tėvai (globėjai, 
rūpintojai) E.Ulienė, R.Čiplytė, 
A.Eidukaitienė,  atsakinga už 
maitinimo organizavimą G. 
Kazlauskienė,  
bibliotekininkas V.Glušokas

1.17. Seminaras „Naujas lietuvių kalbos 
mokymo skaitmeninis turinys ir 
naujos galimybės“.

27 d. 13.00 val. 
PPŠC kompiuterių 
kl., Tolpolių al. 12

Lietuvių k. mokytoja 
L.Beinarauskienė

1.18. Seminaras „Kūrybiškumo ugdymas 
šiuolaikinėje pamokoje“.

30 d. 11.00 val. 
Alfonso Lipniūno 

progimnazija,  
Klaipėdos g. 138

Mokytojai R.Kasparienė ir 
K.Tautvaišas (registruotis 
internetu www.ppsc.lt)



1.19. Regioninė  konferencija „Anglų kalbos 
rašto darbų vertinimas“.

31 d. 10.00 val. 
Kazimiero Paltaroko 

gimnazija,  
Vysk.K.Paltaroko g. 

18

Anglų kabos mokytoja 
R.Kasparienė (registruotis 
internetu www.ppsc.lt)

1.20. Išplėstinis metodinės tarybos posėdis: 
1. Dėl tarpusavio santykių, 
bendravimo etikos (pastebėjimai, 
pasiūlymai). 
2. Dėl tarpdalykinės integracijos bei 
PPUP kalbėjimo temų: “Lietuva”, 
“Šventės”, “Būkime sveiki”, 
“Žmogus ir gamta”, “Pareigos”, 
“Meilė” integravimo į teminius 
2015-2016 m.m. planus (vyr.kl.). 
3. Dėl anketų „Komandinio darbo 
lūkesčiai“ tėvams (globėjams, 
rūpintojams),  mokytojams ir vyr.kl. 
mokiniams pristatymo. 
4. Dėl auklėtojų planų struktūros 
suvienodinimo. 
5. Dėl  gerosios patirties sklaidos.

31 d. 14.00 val. 
Mokyklos 
muziejus

Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių atstovai. 
Išplėstinį posėdį protokoluoja 
G.Gižienė 

1.21. Seminaras „Atnaujinti mokyklos 
veiklos kokybės įsivertinimo 
rodikliai“.

31 d. 9.00 val. 
Vieta tikslinama

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

1.22. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų 
vadovų pasitarimas dėl 2015 m. darbo 
vasarą, dėl 0,43 euro mokesčio 
analizės ir dėl vaiko teisių 
užtikrinimo ikimokyklinėje 
įstaigopje.

31 d. 14.00 val. 
PPŠC salė,  

Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

1.23. Seminaras „Tarpusavio santykiai, 
bendravimo etika“  (kviestinis 
lektorius Tėvų forumo valdybos 
pirmininkas Audrius Murauskas).

Pagal atskirą 
pranešimą

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė,  
metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Vardinių mokinių sąrašų, kurie 
dalyvaus pasiekimų patikrinime, 
suvedimas sistemoje KELTAS.

Iki 7 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
sekretorė J.Glemžienė



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

Iki 10 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
sekretorė J.Glemžienė

2.3. 2015 m. biudžeto vykdymo programų 
sąmatų sudarymas ir pateikimas 
Finansų ir biudžeto skyriui.

Iki 10 d. Vyr. buhalterė N.Lipnevičienė

2.4. 2014 m. finansinių ataskaitų 
paruošimas ir pateikimas VSAKIS.

Iki 12 d. Vyr. buhalterė N.Lipnevičienė

2.5. Mokymo sutarčių formų peržiūra ir 
pateikimas Švietimo skyriui.

Iki 20 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.6. Duomenų apie ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
skaičių grupėse pateikimas Švietimo 
skyriui.

Iki 2 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.7. Duomenų apie kompleksinės 
pagalbos teikimą mokykloje 
pateikimas Švietimo skyriui.

Iki 31 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Pagamintų inkilėlių pristatymas 
konkursui „Padovanok namus 
sparnuočiui“.

2-5 d.  
8.00-18.00 val. 
Gamtos mokykla, 
Smėlynės g. 171

Mokytojas K.Tautvaišas

3.2. Dailininko Vydmanto Mačiulio 
akvarelių parodos „Peizažas“ 
atidarymas.

4 d.  12.30 val. 
Foje

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
auklėtojas P.Šiaučiūnas

3.3. Projektas „Neakivaizdinė kelionė po 
Lietuvos regionus“ pradinių klasių 
mokiniams. II etapas – piešiniai, 
rašiniai, kūrybiniai darbeliai tema 
„Mano Lietuva“.

 9-13 d. 
Stendas  

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

3.4. Kaziuko mugė. Svečiuose VšĮ 
„Neįgaliųjų ugdymo centras“.

4 d. 13.00 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, mokytoja 
R.Liutkevičienė, klasių vadovai.  
VšĮ „Neįgaliųjų centras“ 
direktorė Loreta Šernienė. 
Su dirbiniais mugėje dalyvauja 
visa mokyklos bendruomenė

http://www.panevezys.lt/


3.5. Renginys „Kas gali būti dar stipriau 
už neapykantą“.

5 d. 13.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, 5-10 klasių 
vadovai

3.6. 2015 m. Lietuvos kurčiųjų moksleivių 
žaidynės.

5 d.  
Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras, 

 Uosio g. 7

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.7. Knygų paroda  „Kovo 11-oji – 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
diena“.

11 d. 
Fojė prie bibliotekos

Bibliotekininkas V.Glušokas

3.8. Baltijos šalių  moksleivių žaidynės 
Estijoje.

12-15 d. 
Laikas ir vieta pagal 

atskirą pranešimą

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.9. Mokytojos Ramutės Sakalaitės – 
Gasiūnienės knygos „Mano pasaulis“ 
sutiktuvės.

17 d. 17.00 val. 
Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės 
– Bitės biblioteka, 
Respublikos g. 14

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, mokytojai 
R.Kasparienė, V.Vanagienė, 
L.Čiplienė, L.Beinarauskienė, 
sekretorė J.Glemžienė. 
Kviečiami dalyvauti visi 
mokytojai, kt. darbuotojai, 
mokiniai ir tėvai (globėjai, 
rūpintojai)

3.10. Panevėžio kolegijos studentų 
atstovybės renginys „Raudonos 
nosies diena“. 

18 d. 10.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, klasių 
vadovai

3.11. Integruota kūno kultūros pamoka su 
sveika gyvensena.

19 d. 13.35 val. 
Mokyklos muziejus 

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, sveikatos 
priežiūros specialistė 
R.Leikienė

3.12. Žemės dienos šventė „Amžina 
atsakomybė už visa, kas gyva“.

20 d. 14.30 val. 
Gamtos mokykla, 
Smėlynės g. 171

Klasių vadovai, bendrabučio 
auklėtojai

3.13. Šachmatų čempionatas Panevėžyje. 21, 22 d. 
Laikas ir vieta pagal 

atskirą pranešimą

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė



3.14. Savaitė be patyčių. Panevėžio miesto 
policijos skyriaus bendruomenės 
pareigūnės Renatos Gustaitienės 
paskaita „Teisės, pareigos“.

24 d. 13.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, klasių 
vadovai 

3.15. Didžioji estafetė „Olimpiniu keliu...“ 24 d. 
Laikas ir vieta pagal 

atskirą pranešimą

Auklėtojų metodinė grupė R. 
Morozienė, L. Čiplienė, A. 
Juknevičius, R. Kabelis, L. 
Lapėnienė, G. Gučienė, P. 
Šiaučiūnas, E. Valentinavičienė, 
J.Valienė,  soc. pedagogė G. 
Kazlauskienė

3.16. Žemės dienos minėjimas. Inkilų 
kėlimas mokyklos kieme.

26 d. 11.15 val. 
Mokyklos kiemas

Vyr.kl. tiksliųjų mokslų dalykų 
metodinė grupė, mokytojai 
K.Tautvaišas, Z.Bložienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė

3.17. 9 kl. integruota kūno kultūros pamoka 
su olimpiniu ugdymu „Mūsų 
olimpiečiai“.

26 d. 12.40 val. 
Sporto muziejus, 

Elektros g. 1 Panevėžys 

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.18. Žemės dienos minėjimas. Susitikimas 
su žolininke Gražina Beliakiene. 

26 d. 13.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, klasių 
vadovai

3.19. Kuprinių svėrimo akcija „Mano 
kuprinė“.

26 d. 
Laikas ir vieta pagal 

atskirą pranešimą

Soc.pedagogė G. 
Kazlauskienė, sveikatos 
priežiūros specialistė 
G.Bartulienė, mokyklos 
mokinių tarybos nariai, 
mokytojas K. Tautvaišas

3.20. Lengvosios atletikos uždarų patalpų 
čempionatas Panevėžyje.

28 d. 
Laikas ir vieta pagal 

atskirą pranešimą

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.21. „Apie viską po truputį“ (neformalus 
ugdymas moksleivių namuose).

Pagal atskirą 
pranešimą

Socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė

3.22. Projektas „Neakivaizdinė kelionė po 
Lietuvos regionus“ pradinių klasių 
mokiniams. III etapas:  Paroda – 
edukacinė pamokėlė „Kovo 11 – oji 
pradinuko gyvenime“.

Laikas ir vieta pagal 
atskirą pranešimą

Surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti P.Stančauskienė



________________________ 

Danutė Kriščiūnienė, 517300, el.paštas: danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

3.23. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais: susitikimas su Panevėžio 
kolegijos atstovais.

Laikas ir vieta  pagal 
atskirą pranešimą

Soc.pedagogė G. 
Kazlauskienė

3.24. Panevėžio Jaunimo organizacijų 
sąjungos „Apskritasis stalas“ 
paskaita-praktinis užsiėmimas. 
Kūrybinė akcija „Be patyčių ir 
pykčio“ . 

Laikas ir vieta  pagal 
atskirą pranešimą

VGK nariai, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė 


