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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

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


1.1. Mokytojų tarybos posėdis 
Darbotvarkė: 
1. Dėl I-ojo pusmečio mokymosi ir 
elgesio rezultatų, klasių vadovų darbo, 
m o k i n i ų p o p a m o k i n ė s v e i k l o s 
bendrabutyje. 

2. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo 2015-2016 m.m. 
3. Dėl miesto ir šalies švietimo politikos 
p r io r i t e tų , bendradarb iav imo su 
socialiniais partneriais. 
4. Dėl mokyklos veiklos ataskaitos už 
2015 m., mokyklos strateginio plano 
2016-2018 m. ir 2016 m.  programų: 
 mokytojų tarybos, 
mokyklos tarybos, 
metodinės tarybos, 
vaiko gerovės komisijos, 
socialinės pedagoginės veiklos, 

 mokyklos administracijos, mokytojų ir 
švietimo pagalbos mokiniui specialistų, 
tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės 
bendradarbiavimo, 
mokinių savivaldos, 
sveikatos priežiūros specialisto, 
kultūros ir sportinės veiklos, 
bibliotekininko veiklos, 
pedagoginės ir mokyklos veiklos 
priežiūros. 

5. Dėl vizituojančio surdopedagogo 
darbo bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose. 
6. Dėl mokyklos stebėsenos. 
7. Dėl informacijų pateikimo.

1 d. 13.00 val. 
I a. salė

Ikimokyklinio priešmokyklinio 
ugd.gr. – 10 kl. vadovai, 
bendrabučio auklėtojai 
A.Juknevičius ir R.Morozienė 
Pastaba: informaciją paruošti 
PowerPoint programa , 
direktorė D.Kriščiūnienė, 

direktorė D.Kriščiūnienė, 

direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė , 
mokytoja D.Matuzienė, 
mokytoja V.Vanagienė, 
mokytoja L.Lazdauskienė, 
surdopedagogė P.Stančauskienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, 
surdopedagogė P.Stančauskienė, 
mokytoja V.Vanagienė, 

sveikatos priežiūros specialistė 
G.Bartulienė, 
mokytojas D.Žverelė, 
bibliotekininkas V.Glušokas, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
direktorė D.Kriščiūnienė,  
Surdopedagogė P.Stančauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
direktorė D.Kriščiūnienė

1.2. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
rengimo tęstiniai civilinio saugos 
mokymai.

4 d. 8.00 val. 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos 

Civilinės saugos 
skyrius, 

Sietyno g. 5B

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas



1.3. Mokyklos tarybos posėdis: 
Darbotvarkė: 
1. Dėl miesto ir šalies švietimo politikos 
p r io r i t e tų , bendradarb iav imo su 
socialiniais partneriais. 
2. Dėl mokyklos veiklos ataskaitos už 
2015 m., mokyklos strateginio plano 
2016-2018 m. ir 2016 m.  programų: 
mokytojų, mokyklos, metodinės tarybų, 
vaiko gerovės komisijos, socialinės 
pedagog inė s ve ik lo s , mokyk los 
administracijos, mokytojų ir švietimo 
pagalbos mokiniui specialistų, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) bei visuomenės 
bendradarbiavimo, mokinių savivaldos, 
sveikatos priežiūros specialisto, kultūros 
ir sportinės veiklos, bibliotekininko 
veiklos, pedagoginės ir mokyklos veiklos 
priežiūros. 
3. Dėl mokyklos stebėsenos. 
4. Dėl informacijų pateikimo.

4 d. 16.00 val. 
Direktoriaus kab.

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokyklos tarybos pirmininkė 
V.Vanagienė

1.4. Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo 
mokyklų direktorių pasitarimas dėl 
nekontaktinių valandų reglamentavimo, 
vaikų ugdymo organizavimo padidėjus 
sergamumui, skiriant vadavimus, 
jungiant grupes.

4 d. 10.00 val. 
Pedagogų švietimo 

centras,  
Topolių al.12

Di rek to rė D .Kr išč iūnienė , 
d i r e k t o r i a u s p a v a d u o t o j a 
ugdymui L.Bartnykienė

1.5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
susirinkimas: 
1. Dėl 2015- 2016 m. m. I-ojo 
pusmečio mokymosi rezultatų 
aptarimo. 
2. Dėl mokyklos veiklos ataskaitos už 
2015 m. ir 2016 m. programų 
pristatymo. 
3. Dėl 2016 – 2018 m. mokyklos 
strateginio plano ir mokyklos 
stebėsenos.  
4. Dėl mokinių maitinimo. 
5. Dėl informacijų pateikimo. 
6. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo 
srities „Pagalba mokiniui“. 

5 d. 12.00 val. 
III a. salė

Klasių vadovai (aptarimas 
vyksta individualiai su savo 
klasės tėvais (globėjais, 
rūpintojais), 
 direktorė D.Kriščiūnienė,  

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė,  

direktorė D.Kriščiūnienė,  

direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

1.6. Seminaro „Mokinių gamtamokslinės 
kompetencijos plėtojimas fizikos 
pamokose“  III d. ,,Gabių mokinių 
ugdymas. Olimpiadų, konkursų 
užduotys, rezultatai, jų analizė.“

5 d. 14.00 val. 
Panevėžio „Minties“ 

gimnazija, 
Kniaudiškių g.40 

Fizikos mokytoja D.Kuosienė



1.7. Seminaro „Socialinių pedagogų 
veiklos galimybių plėtra“ II d. 
„Pozityvios socializacijos kryptys“.

25 d. 
13.00 val. 

Panevėžio Vytauto 
Žemkalnio gimnazija, 

Smėlynės g. 29

Socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė

1.8. Seminaro „Kūrybiškumo 
kompetencijos plėtojimas specialiojo 
pedagogo ir logopedo darbe“ II d. 
„Įvairių terapijų  taikymas specialiojo 
pedagogo, logopedo darbe“.

25 d. 10.00 val. 
PPPT salė,  

Topolių al.12

Surdopedagogoė 
individualioms pratyboms 
vesti R.Lavickienė

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Mokinių ir mokytojų budėjimo 
pertraukų metu kontrolė.

1-5 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.2 Mokyklos internetinės svetainės 
srities „Viešieji pirkimai“ 
informacijos atnaujinimas.

1-4 d. Sekretorė J.Glemžienė

2.3. Informacijos apie vadovėlių fondą 2015 
m. pateikimas Švietimo skyriui.

Iki 5 d. Bibliotekininkas V.Glušokas

2.4. 2016 m. vasario 1 d. duomenų apie 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų skaičių grupėje 
teikimas.

Iki 5 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.5. Mokinių, kurie dalyvaus PUPP, 
vardinių sąrašų suvedimas sistemoje 
KELTAS.

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

2.6. Informacijos apie vaikus, kurių 
gyvenamoji vieta deklaruota kitoje 
savivaldybėje ir yra ugdomi Panevėžio 
miesto ikimokyklinio ugdymo 
mokyklose, pateikimas.

Iki 7 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.7. 1. I pakopos dienynų tikrinimas. 
2. Auklėtojų, spec. pedagogo, 
surdopedagogų individualioms 
pratybos vesti, kineziterapeuto, 
neformaliojo ugdymo vadovų, 
mokymo namuose dienynų 
tikrinimas. 
3. Mokinių pažymių ir pasiekimų 
knygelių tikrinimas.

8-10 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė.

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

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

http://www.panevezys.lt/


________________________ 

2.9. Mokyklos vadovo Metinės 2015 m. 
veiklos ataskaitos analizė ir 
apibendrinimas.

Iki 10 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

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

8-12 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.11. Mokinių supažindinimas su PUPP 
aprašo nuostatomis, pasiekimų 
patikrinimo tvarkaraščiu.

Iki 10 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

2.12. PUPP specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių, kuriems reikalingi 
pritaikymai, sąrašų sudarymas 
sistemoje KELTAS.

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

2.13. Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialisto darbo priežiūra.

22-26 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Spektaklis „Atrask mane“. 3 d. 18.00 val. 
Panevėžio 

muzikinis teatras

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojos L.Lazdauskienė, 
R.Smirnovienė, 
L.Beinarauskienė

3.2. Užgavėnės. 9 d. 15.00 val. 
Mokyklos kiemas

Bibliotekininkas V.Glušokas

3.3. Popietė „Išausiu juostą iš spalvų“, 
skirta Vasario 16-osios, Lietuvos 
Valstybės atkūrimo, dienai paminėti.

11 d. 15.00 val. 
Bendrabutis

Auklėtoja E.Valentinavičienė

3.4. Renginys, skirtas Šv.Valentino dienai 
paminėti.

12 d. 17.00 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė. 
Dalyvauja visi mokyklos 
darbuotojai, mokinių tėvai 
(globėjai, rūpintojai), vyresnių 
klasių mokiniai.

3.5. VĮ „Ornamentas“ dailės darbų parodos 
atidarymas.

23 d. 12.30 val. 
I a. foje

Auklėtojas P.Šiaučiūnas

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

Pagal atskirą 
grafiką

Soc. pedagogė  
G. Kazlauskienė

3.7. Mokinių dailės darbų parodos 
atidarymas.

Pagal atskirą 
pranešimą

Bendrabučio auklėtojas  
G. Šiaučiūnas, dailės mokytoja  
R. Kasparienė



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


