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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 „Pagalbos teikimas 
mokymosi sunkumų turintiems 
vaikams“  I d.

2 d.  
Panevėžio Skaistakalnio 

pagrindinė mokykla, 
Beržų g. 37

Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė

1.2. Socialinio darbo metodinio centro 
seminaras specialistams „Protinės 
negalios vaikų lytinis švietimas ir 
seksualinis ugdymas“.

3 d. 10.00 val. 
Jaunuolių dienos 

centras, Kranto g. 18, 
III a.

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, mokytojai 
P.Stančauskienė, L.Čiplienė, 
V.Vanagienė, R.Palšienė, 
R.Liutkevičienė, R.Kasparienė, 
R.Lavickienė, V.Žiugždaitė, 
D.Kuosienė, auklėtojai 
G.Gučienė, R.Morozienė, 
A.Juknevičius, P.Šiaučiūnas, 
mokytojo padėjėja 
J.Kulišauskaitė

1.3. Seminaras „Klausos sutrikimą turinčių 
vaikų skaitymo gebėjimų ugdymas. 
Klausos reab i l i t ac i jos ypa tumai 
s u a u g u s i e m s p o k o c h l e a r i n ė s 
implantacijos“.

3 d. 10.00 val. 
Kauno kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras, Uosio 
g.,7, Kaunas

Mokytojos L.Lazdauskienė, 
L.Beinarauskienė, G.Gižienė, 
R.Smirnovienė ir mokytojo 
padėjėja J.Stogytė

mailto:kurciuju@kurciujumokykla.lt
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1.4. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų virtuvės 
darbuotojų mokymai.

3 d. 15.00 val. 
PPT salė, 

Topolių al. 12

Vyr. virėja I.Misevičienė

1.5. Išplėstinis metodinės tarybos  
posėdis: 
1. Dėl mokinių su klausos negalia 
emocijų valdymo. 
2. Dėl metodinių grupių parengtų 
metodinių priemonių pristatymo. 
3. Dėl siūlymų  atestuotis 2017-2019  
m. 
4. Dėl pasidalijimo gerąja patirtimi, 
sugrįžus iš seminarų, konferencijų, 
nuotolinių kursų.

4 d. 9.30 val. 
Metodinis kab. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė 

1.6. Seminaras „Susitikti gailestingąjį 
Tėvą“  (iš ,,Nuoseklios katechezės“ 
ciklo, skirto 5-10 metų vaikų tikėjimo 
ir dvasinio gyvenimo ugdymui).

03, 04, 05 
10.00 val. 

Jono Pauliaus II namai,  
M. Jurgaičio g.5, Šiluva

Tikybos mokytoja 
V.Žiugždaitė

1.7. Seminaras „Taisyklingos laikysenos 
koregavimas kūno kultūros 
pamokose“.

4 d. 10.00 val. 
Sveikatingumo 
klubas ,,Ir tau“ 

J.Basanavičiaus g. 1 A, 
Panevėžys (įėjimas nuo 
upės pusės, II aukštas)

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

1.8. VGK  posėdis.  
5 klasės mokinių adaptacija. 
Akcija ,,Kokios spalvos tavo 
nuotaika“. 

14-18 d. VGK nariai: L. Bartnykienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui; R. Smirnovienė, 
vyr. spec. pedagogė; E.Kazlauskienė, 
socialinė pedagogė; L. 
Lazdauskienė,surdopedagogė 
metodininkė (pradinių klasių) mokytoja; 
R. Lavickienė, vyr. surdopedagogė 
individualioms pratyboms vesti; P. 
Stančauskienė, vyr. surdopedagogė 
individualioms pratyboms vesti; D. 
Matuzienė, vyr. surdopedaogė (lietuvių 
kalbos) mokytoja; 5 klasės vadovas.

1.9. Pamoka - improvizacija: logopedo 
pratybos  „Regiu, girdžiu, gražiai 
kalbu“.

15 d. 10.30-11.00 val. 
Panevėžio lopšelis- 
darželis „Žibutė“,  

Pušaloto g. 26

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.10. Seminaras „Strateginis planavimas 
praktiškai“. 

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

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė



1.11. Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo 
mokyklų d i rektor ių pavaduotojų 
ugdymui pasitarimas „Dė l Vaiko 
b r a n d u m o m o k y t i s p a g a l 
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
programas įvertinimo tvarkos aprašo, 
p a t v i r t i n t o L R ŠM M į s a k y m u 
2016-09-04 Nr.V-751, įgyvendinimo“.

16 d. 16.00 val. 
PPT salė, 

Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

1.12. Konferencija „Pedagogai. Tėvai. 
Vaikai. Kaip susikalbėti?“.

17 d. 17.00 val. 
Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės – 
Bitės viešoji biblioteka, 

Respublikos g. 14

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojos D.Kuosienė, 
G.Gižienė, L.Čiplienė

1.13. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl švietimo pagalbos, ugdant 
spec. poreikių mokinius. 
2. Dėl P-1 klasių ir 5 klasės 
adaptacijos mokykloje.

17 d. 14.00 val. 
Muziejus 

Direktorė D.Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L.Bartnykienė, VGK 
komanda, P, 1 ir 5 klasių  
vadovai. 

1.14. Seminaras „Praktinė biotechnologija 
mokykloje“.

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

Mokytojos D.Kuosienė ir 
J.Pūkaitė

1.15. Seminaro „Pagalbos teikimas 
mokymosi sunkumų turintiems 
vaikams“ II d.

23 d. Panevėžio 
Panevėžio Skaistakalnio 

pagrindinė mokykla, 
Beržų g. 37

Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė

1.16. Seminaras „Sėkmingi ugdymo(si) bei 
pagalbos būdai mokiniui, turinčiam 
kompleksinių ir autizmo spektro 
sutrikimų, ugdant reikalingus 
gyvenimui įgūdžius ir vertybines 
nuostatas“.

30 d. 10.00 val. 
Panevėžio „Šviesos“ 
specialiojo ugdymo 
centras, Kranto g. 18

Pageidaujantys mokytojai, 
spec. pedagogė R.Smirnovienė

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. Visų pamokų (užsiėmimų 
stebėjimas).

7-11 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė

http://www.panevezys.lt/


2.3. Atsiskaitymas už sugadintus 
Mokytojų atestacijos pažymėjimų 
blankus ir Mokytojų atestacijos 
pažymėjimų blankų poreikį 2017 
metams. Ataskaitos apie Mokytojų ir 
Mokyklos vadovų atestacijos 
pažymėjimų blankų panaudojimą 
2016 m. rengimas ir pateikimas.

Iki 11 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.4. Sveikatos priežiūros specialisto darbo 
priežiūra.

14-18 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

2.5. Informacijos apie gauto finansavimo 
įgyvendinimą (parengtą Savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu 
2016 m. sausio 26 d. Nr. A-76 
sudarytos darbo grupės pagal įstaigų 
optimaliausią poreikį) ilgalaikiam 
turtui (ne mažesniam nei 500 Eur) 
įsigyti pateiktimas.

Iki 15 d. Vyr. buhalterė N.Lipnevičienė

2.6. 2016 - 2017 mokslo metų pirminės 
švietimo statistikos formos 3D-
mokykla (nepedagoginiai 
darbuotojai) Švietimo valdymo 
informacinėje sistemoje pildymas. 

Iki 25 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.7. Ataskaitų apie išsilavinimo 
pažymėjimų blankų išdavimą 2 
švietimo ir jaunimo reikalų 2016 
metais.

Iki 30 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.8. Savivaldybės tarybos sprendimo 
projekto „Dėl mokinių priėmimo į 
Panevėžio miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos 
aprašo, patvirtinto 2016 m. kovo 29 d. 
sprendimu Nr.1–69, pakeitimo“ 
derinimas. 

Iki 30 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės



________________________ 

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

3.1. Lenkijos Nepriklausomybės dienos 
minėjimas. 
Koncertuos: vokalinis ansamblis „Barwy 
podwileńskie”  iš Lavoriškių (vad. 
Lucyna Vlasenko) ir šokių ansamblis 
„Iskry” (vad. Beata Bużynska) iš 
Mickūnų ,  Panevėž io kurč ių jų 
reabil i taci jos centro meno trupė 
" Vi r p e s y s " ( v a d o v ė G e n o v a i t ė 
Sipavičienė), tautinių šokių ansamblis 
„Grandinėlė“ (vadovė Zita Rimkuvienė).

5 d. 10.00 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojai, mokyklos 
darbuotojai

3.2. Edukacinė pažintinė kelionė į Vilnių. 
Integruota su dėstomais dalykais.

9 d. 
Laikas atskiru 

pranešimu

Mokytojos V.Vanagienė, 
D.Matuzienė, 
L.Beinarauskienė

3.3. Renginys  mokiniams „Veikime 
kartu“, skirtas tolerancijos dienai 
paminėti.

11 d. 8.30 val. 
III a. salė

Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, klasių 
vadovai

3.4. Renginys „Sveikas pasirinkimas“, 
skirtas tarptautinei nerūkymo dienai ir 
Pasaulinei eismo nelaimių aukų 
atminimo dienai.

18 d. 8.30 val. 
III a. salė

Sveikatos priežiūros 
specialistė R.Leikienė, 
socialinė pedagogė E. 
Kazlauskienė

3.5. Lietuvos kurčiųjų moksleivių uždarų 
patalpų lengvosios atletikos varžybos.

23-24 d. 
Klaipėda

Mokytoja V.Vanagienė

3.6. Projektas ,, Asmenybės. Lietuvos 
prezidentai“, skirtas LR prezidentui 
Kaziui Griniui paminėti.

Pagal atskirą 
pranešimą

Istorijos mokytoja 
L.Rutkauskienė

3.7. Atvira integruota kūno kultūros ir 
anglų k. pamoka.

Laikas atskiru 
pranešimu 

V.Variakojo sporto 
komplekso muziejus, 

Elektros g. 1

Mokytojos V.Vanagienė ir 
R.Kasparienė

3.8. Mokymo plaukti užsiėmimai. Pagal direktoriaus 
įsakymą

Mokytojos V.Vanagienė, 
G.Gižienė, L.Lazdauskienė
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