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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, vieta Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Lietuvių gestų kalbos kursai. 2, 9, 16, 23, 30 d. 
12.10 val. 

Gestų kalbos kab.

Kursus veda lietuvių gestų 
kalbos mokytojas V. 
Glušokas, dalyvauja visi 
pageidaujantys.

1.2. Anglų kalbos užsiėmimai. 3, 4, 10, 11, 17, 18, 
24, 25 d. 
9.00 val. 
10.45 val. 

PŠC, Topolių al. 12

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

1.3. Esperanto kalbos kursai. 3, 10, 17, 24 d. 
15.00 val. 
I a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
pageidaujantys mokytojai, 
mokyklos bendruomenės 
nariai.

1.4. Lenkų kalbos užsiėmimai. 4, 11, 18, 25 d. 
16.00 val. 

PŠC, Topolių al. 12

Direktorė D. Kriščiūnienė.
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1.5. Integruota pamoka 13 klasei 
„Samprotavimo pastraipos 
mokymo(si) įtvirtinimas 5 kl.“.

9 d.  
8.00 val.  

Panevėžio „Vilties“ 
gimnazija, 

Ramygalos g. 16

Direktorė D. Kriščiūnienė.

1.6. Seminaras „Netinkamo elgesio tikslai 
ir įveikimo būdai“.

11 d.  
13.00 – 16.00 val. 

Topolių al.12

Direktorė D. Kriščiūnienė.

1.7. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl 2019 m. pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo. 
2. Dėl informacijų pateikimo.

             15 d.  
         12.10 val. 
Metodinis kabinetas

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus  pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
dalyvauja visi mokytojai. 

1.8. Metodinių grupių posėdžiai: 
1. Dėl konfliktinių situacijų 
suvaldymo būdų, jų pritaikymo 
mokinių su klausos negalia ugdyme. 
2. Dėl parengtų edukacinių erdvių 
pristatymo.

15-23 d. Metodinės tarybos 
pirmininkė                        
L. Lazdauskienė, 
metodinių grupių 
pirmininkai. 

1.9. Mokyklų vadovų asociacijos posėdis - 
susitikimas su LR ŠMSM 
specialistais, Šiaulių, Utenos, 
Kupiškio mokyklų vadovais.

17 d.  
11.00 val. 
Panevėžio 
J.Miltinio 
gimnazija, 

Aukštaičių g. 1

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.10. Išplėstinis metodinės tarybos posėdis: 
1. Dėl konfliktinių situacijų 
suvaldymo būdų, jų pritaikymo 
mokinių su klausos negalia ugdyme. 
2. Dėl parengtų edukacinių erdvių 
pristatymo. 
3. Dėl pasirengimo respublikinei 
konferencijai. 
4. Dėl edukacinės išvykos. 
5. Dėl kitų klausimų.

24 d.  
10.00 val. 

Mokyklos muziejus 

Metodinės tarybos 
pirmininkė                        
L. Lazdauskienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
metodinių grupių 
pirmininkai. 

2. Priežiūra, konsultacijos



2.1. Švietimo pagalbos specialistų: 
mokytojų padėjėjų, kineziterapeuto, 
socialinio pedagogo, psichologo 
asistento, bibliotekininko, specialiojo 
pedagogo, surdopedagogų 
individualioms pratyboms vesti darbo 
bei mokytojų pamokų stebėjimas.

1-29 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus  pavaduotoja 
ugdymui L.  Bartnykienė. 

2.2. Informacijos pateikimas apie laisvų 
vietų skaičių ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupėse.

Iki 10 d. Direktoriaus pavaduotoja 
L. Bartnykienė, sekretorė  
J. Stikliuvienė.

2.3. 2018-2019 m. m. pirminės švietimo 
statistikos ataskaitos formos 3I-
mokykla užpildymas Šviet imo 
valdymo informacinėje sistemoje.

Iki 12 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.

2.4. Lietuvių kalbos (žodžiu) pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimas. 

18 d.  
9.00 val.  

Lietuvių kalbos 
kabinetas

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
administratorė  
R. Lavickienė, vykdytojos: 
s p e c i a l i o j i p e d a g o gė 
metodininkė R. Šveistė, 
vizituojanti surdopedagogė 
metodininkė   
P. Stančauskienė.

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Integruotos istorijos ir dailės pamokos 
„Lietuvių simboliai ir spalvų reikšmės 
margučiuose.“

 1-3 d. 
Dailės ir istorijos 

pamokų metu

Dailės mokytoja 
metodininkė                     
A. Lazdauskienė, istorijos, 
pilietiškumo pagrindų 
mokytoja metodininkė     
L. Rutkauskienė.

3.2. Tarptautinis piešinių 
konkursas ,,Išgirsti slapčiausią gamtos 
kalbą“.

1-5 d. 
Panevėžio gamtos 
mokykla, Smėlynės 

g. 171

Dailės mokytoja 
metodininkė                     
A. Lazdauskienė.



3.3. Tęstinis mokyklos projektas. 
Bendravimas ir bendradarbiavimas su 
užsienio šalių kurčiųjų 
bendruomenėmis. Sportinė, 
edukacinė, pažintinė, ugdomoji, 
integruota su mokomaisiais dalykais 
išvyka į Kiprą „Kipras – Europos 
rojus“.

1-5 d. Bibliotekininkas, vyr. 
lietuvių gestų kalbos 
mokytojas V. Glušokas, 
vyr. anglų kalbos, 
technologijų mokytoja      
R. Kasparienė, kūno 
kultūros mokytoja 
metodininkė V. Vanagienė.

3.4. Kūrybinių darbelių paroda ,,Raidės 
čiauškalės”.

1-5 d. Surdopedagogė 
metodininkė                      
P. Stančauskienė, 
ikimokyklinio -
priešmokyklinio ugd. 
grupė, P- 4 klasių 
mokiniai, 
Panevėžio ,,Šviesos‘‘speci
aliojo ugdymo centro 7-8 
klasės ir ,,Vaikystės’’l/d 
ugdytiniai.

3.5. Jaunuolių iš Olandijos savanoriška 
veikla mokykloje.

1-30 d. 

Mokykla, mokyklos 
bendrabutis

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokytojai, auklėtojai, 
specialistai

3.6. Panevėžio miesto Moksleivių namų 
dailės būrelio mokinių piešinių paroda 
-  tapyba akrilu ant drobės „Gamta 
stebina mane“. Mokytoja B. 
Sirtautienė.

1-30 d. 
Mokyklos fojė

Dailės mokytoja 
metodininkė                     
A. Lazdauskienė.

3.7. Knygų paroda „Kipras – Europos 
rojus“.

1-30 d. 
Fojė prie 

bibliotekos

Bibliotekininkas, vyr. 
lietuvių gestų kalbos 
mokytojas                        
V. Glušokas.

  3.8. Panevėžio moksleivių namų mokinių 
tapybos ant drobės darbų paroda, 
parengta mokytojos Birutės 
Sirtautienės.

1-30 d. 
I a. fojė 

Dailės mokytoja 
metodininkė Aušra 
Lazdauskienė.

3.9.  Tarptautinė autizmo supratimo diena. 
Supratingumo  Medžio sodinimas ir 
multisensorinio kambario atidarymas.

2 d. 
9.25 val.  

Mokyklos kiemas, 
multisensorinis 

kambarys

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
informacinių technologijų 
mokytojas R. Kabelis. 
Dalyvauja visa mokyklos 
bendruomenė.



3.10. Viktorina, skirta Pasaulinei sveikatos 
dienai P-10 kl. mokiniams.

             5 d. 
8.30 val. 

 Mokyklos 
muziejus

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
 R. Leikienė, socialinė 
pedagogė metodininkė     
E. Kazlauskienė.

3.11. Paroda „Velykinis margučių medis“ 8 d. 
12.10 val. 

Mokyklos fojė 

Dailės mokytoja 
metodininkė                       
A. Lazdauskienė, istorijos, 
pilietiškumo pagrindų 
mokytoja metodininkė                
L. Rutkauskienė.

3.12. Akcija „Sveikatos idėjų skrynelė“, 
skirta Pasaulinei sveikatos dienai.

8 d. 
8.30 val. 
III a. salė

Socialinė pedagogė                   
E. Kazlauskienė, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė                 
R. Leikienė.

3.13. Seminaras „Darbas su nemotyvuotais 
klientais“.

11, 19 d. 
(valanda pagal 

atskirą pranešimą) 
PPT, Topolių al. 12

Psichologo asistentė             
J. Kulišauskaitė.

3.14. Pasidalijimas patirtais įspūdžiais, 
grįžus iš tęstinio mokyklos projekto: 
„Bendravimas ir bendradarbiavimas 
su užsienio šalių kurčiųjų 
bendruomenėmis. Sportinė, 
edukacinė, pažintinė, ugdomoji, 
integruota su mokomaisiais dalykais 
išvyka į Kiprą „Kipras – Europos 
rojus“.

11 d. 
12.30 val. 
III a. salė

Bibliotekininkas, vyr. 
lietuvių gestų kalbos 
mokytojas V. Glušokas, 
vyr. anglų kalbos, 
technologijų mokytoja      
R. Kasparienė, kūno 
kultūros mokytoja 
metodininkė V. Vanagienė.

3.15. Tarptautinis plaukimo čempionatas. 12-14 d. 
Varšuva, Lenkija

Kūno kultūros mokytoja 
metodininkė V. Vanagienė.

3.16. Ikimokyklinio – priešmokyklinio 
ugdymo grupės ir pradinių klasių 
m o k i n i ų p r o j e k t i n ė 
savaitė ,,Keliavom, keliaujam ir 
keliausim“.

15-19 d. 
(laikas ir vieta 
pagal atskirą 
pranešimą) 

Vyr. priešmokyklinio 
ugdymo grupės pedagogė                     
A. Sviderskienė, pradinių 
klasių mokytojos:                   
L. Lazdauskienė,                 
G. Gižienė,                                 
I. Matuzevičienė, 
mokytojos padėjėjos             
J. Stogytė ir                             
K. Šimkūnienė. 
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3.17. Užsiėmimas pradinių klasių 
mokiniams „Mano baimės ir kaip jas 
galiu įveikti“.

16 d.  
12.10 val. 

Mokyklos muziejus

Psichologo asistentė J. 
Kulišauskaitė.

3.18. Mokymai tema „Emocinis intelekto 
lavinimas“ pagal projektą „Socialinę 
atskirtį patiriančių asmenų integracija 
į darbo rinką Panevėžio regione“ – 
„Negalia – ne profesija“.

17 d.  
12.30 val. 

Mokyklos muziejus

Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė.

3.19.  Pradinių klasių mokinių išvyka į 
Klemento Sakalausko privatų senienų 
muziejų. 

17 d.  
11.00 val. 

Saulėtekio g. 7, 
Piniava, Panevėžio 

r.

Pradinių klasių mokytojos: 
vyr. surdopedagogė 
(pradinių klasių)                          
I. Matuzevičienė, 
surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių) L. Lazdauskienė, 
pradinių klasių mokytoja 
metodininkė G. Gižienė.

3.20. Paskaita P-4 ir 5-10 klasių mokiniams 
„Elektroninės patyčios. Saugus 
internetas“. 

19 d.  
8.30 val.  
I a. salė 

Informacinių technologijų 
mokytojas R. Kabelis, 
socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė. 

3.21. Jaunuolių iš Olandijos savanoriškos 
veiklos mokykloje pristatymas.

25 d. 
15.00 val. 
Mokyklos 

bendrabutis

Bendrabučio auklėtojai, 
savanoriai.

3.22. 2009 m. laidos abiturientų susitikimas 
mokykloje.

27 d. 
 12.00 val. 

Mokyklos muziejus

Informacinių technologijų 
mokytojas R. Kabelis. 
Dalyvauja visi mokytojai.

3.23. Akcija ,,Gražiausias laiškas Mamai“. Pagal atskirą 
pranešimą

VGK nariai ir 
surdopedagogai 
individualioms pratyboms 
vesti.

3.24. Sportinės varžybos pagal pateiktą 
LKSK planą.

Pagal atskirą 
pranešimą

Kūno kultūros mokytoja 
metodininkė V. Vanagienė.
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