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 (  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, vieta Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. NSŠ koordinacinės grupės 
susirinkimas.

3 d.  
10.00 val. 
Panevėžio 
kraštotyros 
muziejus, 

Vasario -16-osios g. 
23, Panevėžys 

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.2. Lenkų kalbos užsiėmimai. 1, 4, 11, 18, 25 d. 
18.00 val. 

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė

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


1.3. Anglų kalbos užsiėmimai 
(pradedančiųjų grupė).

3, 10, 17, 24, 31 d. 
16.00 val. 

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
buhalterė – kasininkė 
J.Glemžienė, auklėtoja, 
lietuvių k. mokytoja  L. 
Lapėnienė, vyr. lietuvių 
kalbos mokytoja L. 
Beinarauskienė

1.4. Anglų kalbos užsiėmimai 
(pažengusiųjų grupė).

3, 10, 17, 24, 31 d. 
17.00 val. 

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Kūno kultūros, 
neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
auklėtoja metodininkė, 
kineziterapeutė V. 
Vanagienė, 
vyr. anglų k., technologijų 
mokytoja, dailės mokytoja 
surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti R. Kasparienė

1.5. Misija įmanoma. 9 d. 
15.00 val. 

Panevėžio muzikos 
mokykla, Vilniaus 

g. 2, Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.6. Mokyklų vadovų ir pavaduotojų 
atsakingų asmenų už PUPP ir VBE 
organizavimą ir vykdymą pasitarimas.

10 d. 
14.00 val.,  

PPŠC salė, Topolių 
al. 12, Panevėžys 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

1.7. Šimtmečio keliu: tautai ir kalbai. 16 d. 
15.00 val. 
Panevėžio 

suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo 
centras, Šiaulių g. 

30, Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
pageidaujantys mokytojai



1.8. 1. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl I-ojo pusmečio mokymosi ir 
elgesio rezultatų, klasių vadovų 
darbo, mokinių popamokinės veiklos 
bendrabutyje. 
2. Dėl specialiosios pedagoginės 
pagalbos teikimo, socialinio 
pedagogo, psichologo asistento, 
specialiojo pedagogo ir 
kineziterapeuto darbo. 
3. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo 2017-2018 m. m. 
4. Dėl 2017 m. veiklos ataskaitos, 
2018 m. veiklos programų: mokyklos, 
mokytojų ir metodinės tarybų, 
mokinių savivaldos,  mokyklos 
administracijos,  mokytojų ir švietimo 
pagalbos mokiniui specialistų, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) bei visuomenės 
bendradarbiavimo, vaiko gerovės, 
socialinės pedagoginės veiklos, 
sveikatos priežiūros, meninės,  
kultūrinės ir sportinės, 
bibliotekininko, pedagoginės ir 
mokyklos priežiūros pristatymo. 
5. Dėl mokyklos finansinės situacijos. 

24 d. 
13.30 val. 
Muziejus 

1 klausimu pasisako: 
klasių vadovai, auklėtojai: 
A. Sviderskienė, 
G. Gižienė,  
L. Lazdauskienė,  
R. Smirnovienė, 
R. Kasparienė, 
Z. Bložienė, 
V. Vanagienė, 
A. Juknevičius,  
E. Valentinavičienė, 
L. Čiplienė, 
R. Kabelis, 
R. Morozienė, 
L. Lapėnienė   

2 klausimu pasisako: VGK 
pirmininkė P. 
Stančauskienė, socialinė 
pedagogė E. Kazlauskienė, 
psichologo asistentė J. 
Kulišauskaitė, specialioji 
pedagogė R. Smirnovienė, 
kineziterapeutė 
V.Vanagienė 

3 ir 4 klausimais pasisako: 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
ataskaitas ir programas 
rengę grupių vadovai 

5 klausimu pasisako vyr. 
buhalterė D. Šmigelskienė



1.9. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
susirinkimas: 
1. Dėl paskaitos „ Smurtas šeimoje“. 
2. Dėl I-ojo pusmečio mokymosi ir 
elgesio rezultatų, klasių vadovų 
darbo, mokinių popamokinės veiklos 
bendrabutyje. 
3. Dėl specialiosios pedagoginės 
pagalbos teikimo, socialinio 
pedagogo, psichologo asistento, 
specialiojo pedagogo ir 
kineziterapeuto darbo. 
4. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo 2017-2018 m.m. 
5. Dėl 2017 metų mokyklos veiklos 
ataskaitos, 2018 m. veiklos programų: 
mokyklos, mokytojų ir metodinės 
t a r y bų , m o k i n ių s a v i v a l d o s ,  
mokyklos administracijos,  mokytojų 
ir švietimo pagalbos mokiniui 
specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 
bei visuomenės bendradarbiavimo, 
vaiko gerovės, socialinės pedagoginės 
ve ik los , sve ika tos pr iež iū ros , 
meninės,  kultūrinės ir sportinės, 
bibliotekininko, pedagoginės ir 
mokyklos priežiūros pristatymo. 

26 d. 
12.00 val. 
III a. salė  

1 klausimu pasisako 
psichologė J. Štarienė  

2 klausimu pasisako: 
ikimokykl. priešmok. ugd. 
gr. – 10 klasių vadovai  
(darbas grupelėse su savo 
auklėjamųjų grupių /klasių 
tėvais (globėjais, 
rūpintojais), turėti 
kompiuterius) 

3 klausimu ( iki 3 min. 
kiekvienas) pasisako: VGK 
pirmininkė P. 
Stančauskienė, socialinė 
pedagogė E. Kazlauskienė, 
psichologo asistentė J. 
Kulišauskaitė, specialioji 
pedagogė R. Smirnovienė, 
kineziterapeutė 
V.Vanagienė 

4 ir 5 klausimu pasisako: 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Mokyklos vadovų Metinių veiklos 
ataskaitų už 2017 m. vertinimas ir 
teikimas švietimo ir jaunimo reikalų 
skyriui. 

Atskiru pranešimu Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.2. Atsakingo asmens už darbą su 
slaptažodžio apsaugota duomenų 
perdavimo sistema KELTAS 
paskyrimas bei pasirašytinai 
supažinimas su Aprašu. 

Iki 10 d. Direktorė D. Kriščiūnienė



2.3. Atsakingo asmens už duomenų 
perdavimą Nacionaliniam egzaminų 
centrui duomenų patikslinimas 
duomenų perdavimo sistemoje 
KELTAS. 

Iki 10 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.4. 2017 metų statistinės ataskaitos LIBIS 
programos Bibliotekų statistikos 
modulyje rengimas ir ataskaitos 
pateikimas švietimo ir jaunimo 
reikalų skyriui.

Iki 12 d. Bibliotekininkas V. 
Glušokas

2.5. Tėvų, darbuotojų konsultavimas 
įvairiais mokinių sveikatos ir saugos 
klausimais.

1 – 31 d. 
(darbo valandomis)

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė

2.6. Pirmos pagalbos suteikimas pavojingų 
būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų 
ar apsinuodijimų atvejais.

Pagal poreikį Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė

2.7. Sveikatinimo veiklos metodinių 
konsultacijų mokytojams, mokiniams, 
jų tėvams (globėjams) teikimas.

Pagal poreikį Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė

2.8. Mokinių sveikatos būklės stebėsena 
(pagal pateiktus vaiko sveikatos 
pažymėjimus, parengtų būklių 
apibendrinimas.

Pagal poreikį Direktorė D. Kriščiūnienė, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė

2.9. Sveikatos ugdymas ir mokymas 
sveikos gyvensenos ir ligų 
prevencijos temomis.

Pagal poreikį Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė

2.10. Užkrečiamų ligų profilaktika. Pagal poreikį Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Kurčios menininkės Jolantos 
Stumbrienės siuvinėtų darbų parodos, 
skirtos Valstybės šimtmečio atkūrimui 
paminėti, atidarymas.

Pagal atskirą 
pranešimą. 
 Metodinis 
kabinetas

Direktorė D. Kriščiūnienė 

3.2. Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 
8 klasės mokinių baigiamųjų dailės 
darbų tapybos ant šilko paroda „Šilko 
kerai“.

Iki sausio 31 d. Dailės mokytoja 
A.Lazdauskienė



3.3. Akcija „Neužmirštuolių pieva“, skirta 
Laisvės gynėjų dienai. 

10 d. 
12.40 val. 

Mokyklos kiemas   
(prie pagrindinio 

įėjimo)

Istorijos mokytoja 
metodininkė, pilietiškumo 
pagrindų mokytoja 
metodininkė L. 
Rutkauskienė, dailės 
mokytoja metodininkė A. 
Lazdauskienė

3.4. Akcija „ Asmens higiena ir 
pedikuliozės prevencija“.

12 d.  
8.30 val. 
Muziejus 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė

3.5. Išvyka į Panevėžio „Šviesos“ 
specialiojo ugdymo centrą.

17 d. 
10.20 val. 

Kranto g. 18, 
Panevėžys

VGK pirmininkė 
P.Stančauskienė su 
mokiniais: 
Ž. Vaiciekausku  (7 kl.), S. 
Serafinaite (8 kl.), D. 
Raščiumi (8 kl.).

3.6. Socialinių pedagogų metodinis 
pasitarimas.

17 d.  
14.00 val.  
I a. salė

Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė

3.7. 5-10 kl. užsiėmimas „Mano pasaulis“. 19 d. 
8.30 val.  
I a. salė

Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė

3.8. 7, 9 ir 10 klasių mokiniams 
užsiėmimas Panevėžio jaunimo darbo 
centre.

22 d. 
14.00 val. 

Smetonos g. 19, 
Panevėžys

Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė

3.9. P-1-2-3-4 kl. užsiėmimas 
„Bendraukime kartu“.

24 d. 
Vieta pagal atskirą 

pranešimą

Psichologo asistentė J. 
Kulišauskaitė

3.10. Svečių iš Ispanijos, Italijos, Turkijos, 
Portugalijos ir Čekijos priėmimas 
mokykloje.

24 d. 
10.00 - 12.00 val.  

III a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
muzikos ritmikos 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė, lietuvių 
gestų kalbos mokytojai L. 
Čiplienė (su dukra J. 
Čiplyte) ir V. Glušokas. 
Klasėse svečius sutikti 
ruošiasi visi mokytojai



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

3.11. Susitikimas su Lenkijos instituto 
direktoriaus pavaduotoju, Lenkijos 
Respublikos ambasados pirmuoju 
patarėju, poetu, bardu Pavelu Krupka.

30 d. 
17.30 val. 
III a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
dalyvauja visi mokyklos 
darbuotojai

3.12. Mokinių skatinimui (po I pusmečio) 
„Gerumo valanda“ .

31 d.  
12.20 val.  
I a. fojė

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
VGK pirmininkė P. 
Stančauskienė
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