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 &  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Posėdis LR Švietimo ir mokslo 
ministerijoje.

20 d. 10.00 val. 
ŠMM Kolegijų salė, 

A.Volano g. 2/7

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.2. 2015-2016 m.m. pradžios šventė 
tikybos mokytojams.

27 d. 9.30 val. 
Panevėžio vyskupijos 
Sielovados centras, 

Marijonų g. 24

Tikybos mokytojas 
D.Avellaneda

1.3. Bendrojo ugdymo, neformaliojo 
vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo mokyklų 
direktorių pasitarimas „Nauji mokslo 
metai – nauji darbai ir lūkesčiai“.

28 d. 10.00 val. 
PPPT salė, 

Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė

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


1.4. Mokyklos tarybos  posėdis: 
1. Dėl pagrindinių mokyklos ugdymo 
proceso darbo krypčių, jo 
organizavimo tvarkos ir ugdymo 
plano projekto svarstymo 2015-2016  
m.m., ugdymo turinio įgyvendinimo 
veiksmingumo analizės. 
2. Dėl 2014-2015 m.m. analizės, 
pasirengimo 2015-2016 m.m. tikslų ir 
uždavinių, perspektyvos. 
3. Dėl informacijų perteikimo.

31 d. 15.00 val. 
Metodinis kab.

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
mokyklos tarybos pirmininkė V. 
Vanagienė 

1.5. Mokytojų tarybos posėdis 
1. Dėl 2014 - 2015 m.m. pokyčių 
analizės, tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo, pasirengimo 2015- 
2016 m.m. 
2. Dėl ugdymo proceso organizavimo, 
pamokų paskirstymo, ugdymo turinio 
planavimo, ugdymo plano projekto 
2015-2016 m.m. pristatymo. 
3. Dėl mokyklos finansinių išteklių 
naudojimo ir paskirstymo, papildomų 
valandų apmokėjimo mokytojams, 
priedų prie tarnybinių atlyginimų 
(tarifinių atlygių) mokėjimo. 
4. Dėl šalies ir savivaldybės švietimo 
politikos prioritetų.  
5. Dėl vadovėlių ir mokymo 
priemonių užsakymo. 
6. Dėl informacijų pateikimo.

31 d. 10.00 val. 
Mokyklos 
muziejus

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L. Bartnykienė, 
bibliotekininkas V.Glušokas 

2. Priežiūra, konsultacijos

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

Iki 31 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
sekretorė J.Glemžienė

2.2. Mokyklos patalpų paruošimo 
naujiems mokslo metams priežiūra.

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

2.3. 2015-2016 m. m. ugdymo plano 
rengimas ir derinimas.

Iki 28 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
direktorė D.Kriščiūnienė 
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