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Panevėžys
Eil.
Nr.

Priemonė

Diena, laikas, vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai
1.1.

Metodinių grupių posėdžiai:
1. Dėl informacinių technologijų
naudojimo kiekvieno pedagogo darbe
(naujovės, pasidalijimas
programomis, adresais).
2. Dėl mokinių pasiekimų vertinimo
sistemos.
3. Dėl kitų klausimų.

1.2.

Anglų kalbos užsiėmimai.

1.3.

Lietuvių gestų kalbos kursai.

3-17 d.

Metodinės tarybos
pirmininkė L.
Lazdauskienė, metodinių
grupių pirmininkai.

4 d.
Direktorė D, Kriščiūnienė,
14.00 val.
direktoriaus pavaduotoja
15.45 val.
ugdymui L. Bartnykienė.
6 d.
9.00 val.
10.45 val.
PŠC, Topolių al. 12
4, 11, 18, 25 d.
12.10 val.
Gestų kalbos
kabinetas

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

1.4.

Esperanto kalbos kursai.

5, 12, 19, 26 d.
15.00 val.
I a. salė

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

1.5.

Lenkų kalbos užsiėmimai.

6, 13, 20, 27 d.
16.00 val.

Direktorė D. Kriščiūnienė.

PŠC, Topolių al. 12
1.6.

Mokytojų tarybos posėdis.
5 d.
Darbotvarkė:
12.30 val.
1. Dėl ikimokyklinio priešmokyklinio Metodinis kabinetas
ugdymo grupės ugdytinių pasiekimų,
P - 4 kl. mokinių II-ojo pusmečio
mokymosi ir elgesio rezultatų
aptarimo bei mokinių kėlimo į
aukštesnę klasę, pažymėjimų
išdavimo, dėl ugdytinių sveikatos
saugojimo ir stiprinimo.
2. Dėl ugdymo plano projekto 2019 –
2020 m.m. svarstymo, darbo krūvių
mokytojams paskirstymo.
3. Dėl elektroninio dienyno
naudojimo.
5. Dėl informacijų pateikimo.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
P – 4 kl. vadovai.

1.7.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) P- 4, 5 kl.
susirinkimas. Darbotvarkė:
1. Dėl II-ojo pusmečio mokinių
pažangumo, mokymosi ir elgesio
rezultatų, bendrabučio auklėtojų
darbo.
2. Dėl tėvų ( globėjų, rūpintojų)
apklausos apie socialines paslaugas
teikiamas mokykloje.
3. Dėl ugdymo plano projekto 2019 2020 m.m.
4. Dėl bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais galimybių,
teikiant pagalbą mokyklai,
mokytojams, tėvams (globėjams,
rūpintojams).
5. Dėl pažymėjimų išdavimo 4 kl.
mokiniams.
6. Dėl informacijų pateikimo.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
klasių vadovai,
bendrabučio auklėtojai.

7 d.
Individualiai
pradinio ugdymo
klasėse

1.8.

VGK posėdis. Darbotvarkė:
1. Dėl 5 - 10 kl. mokinių,
besimokančių pagal pritaikytas ir
individualizuotas programas, II – ojo
pusmečio rezultatų analizės.
2. Dėl kitų klausimų (esant reikalui).

13 d.
Laikas ir vieta
pagal atskirą
pranešimą

VGK nariai, klasių
vadovai, dalykų mokytojai.

1.9.

Išplėstinis metodinės tarybos posėdis:
1. Dėl pasisakymo „Kurčias vaikas
technologijų pasaulyje“ .
2. Dėl neformalaus ugdymo naudos.
3. Dėl informacinių technologijų
naudojimo kiekvieno pedagogo darbe
(naujovės, pasidalijimas
programomis, adresais).
4. Dėl mokinių pasiekimų vertinimo
sistemos.
5. Dėl atvirų pamokų savaitės
apibendrinimo.
6. Dėl veiklos vertinimo ataskaitų už
2018 -2019 m.m. apibendrinimo.
7. Dėl teminių planų rengimo.
8.Dėl supažindinimo su naujausiais
metodiniais leidiniais kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems, specialiųjų
poreikių mokiniams.
9. Dėl gerosios patirties sklaidos.

18 d.
Laikas ir vieta
pagal atskirą
pranešimą

Informacinių technologijų
mokytojas R. Kabelis,
muzikos ritmikos
mokytoja metodininkė
R. Liutkevičienė, kūno
kultūros mokytoja
metodininkė V. Vanagienė,
metodinės tarybos
pirmininkė L.
Lazdauskienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui L.
Bartnykienė, metodinių
grupių pirmininkai,
bibliotekininkas V.
Glušokas.

1.10.

Mokytojų tarybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Dėl 5 – 10 kl. mokinių II-ojo
pusmečio rezultatų įvertinimo,
ugdymo turinio planavimo ir
individualizavimo bei mokinių kėlimo
į aukštesnę klasę, dėl ugdytinių
sveikatos saugojimo ir stiprinimo.
2. Dėl pažymėjimų 8 kl. mokiniams
bei 2019 m. pagrindinio ugdymo
pasiekimų pažymėjimų išdavimo.
3. Dėl susitikimo su socialiniais
partneriais.
4. Dėl informacijų pateikimo.

18 d.
12.30 val.
Muziejus

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
6–10 kl. vadovai.

1.11.

Mokyklos tarybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Dėl 5 – 10 kl. mokinių II-ojo
pusmečio, metinio rezultatų
įvertinimo, ugdymo turinio planavimo
ir individualizavimo bei mokinių
kėlimo į aukštesnę klasę, dėl
ugdytinių sveikatos saugojimo ir
stiprinimo.
2. Dėl pažymėjimų 8 kl. mokiniams,
2019 m. pagrindinio ugdymo
pasiekimų pažymėjimų, pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimų išdavimo.
3. Dėl atsakomybės, kuriant palankias
ugdymui-(si) erdves.
4. Dėl vizituojančio surdopedagogo
darbo bendro lavinimo ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
5. Dėl mokinių profesinio orientavimo
ir profesinio informavimo.
6. Dėl metodinės tarybos, VGK
komisijos ataskaitų.
7. Dėl VI lenkų kultūros festivalio.
8. Dėl informacijų pateikimo.

1.12.

Respublikinis seminaras „Atrastos
bendradarbiavimo galimybės“.

18 d.
14.00 val.
Muziejus

Direktorė D. Kriščiūnienė,
mokyklos tarybos
pirmininkė V. Vanagienė.

20 d.
10.00 val.
Mokyklos
edukacinės erdvės
ir III a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė,
dalyvauja Lietuvos
surdopedagogų
asosciacijos nariai,
edukacines veiklas veda
visi mokytojai, auklėtojai,
specialistai.

1.13.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 5 - 10 kl.
susirinkimas:
1. Dėl II- ojo pusmečio, metinio
mokymosi ir elgesio rezultatų,
bendrabučio auklėtojų darbo.
2. Dėl ugdymo plano projekto 20192020 m.m.
3. Dėl bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais galimybių,
teikiant pagalbą mokyklai,
mokytojams, tėvams (globėjams,
rūpintojams).
4. Dėl mokinių profesinio orientavimo
ir profesinio informavimo.
5. Dėl PUPP rezultatų, pažymėjimų
išdavimų 8 ir 10 klasėms.
6. Dėl informacijų pateikimo.

21 d.
Individualiai
pagrindinio
ugdymo 5-10
klasėse
12.30 val.
Muziejus

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
profesijos patarėja Z.
Bložienė, klasių vadovai,
bendrabučio auklėtojai.

2. Priežiūra, konsultacijos
2.1.

Kiemsargių darbo priežiūra.

3-7 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams R.
Puidokas.

2.2.

Atvirų durų savaitė tėvams
(globėjams, rūpintojams).

3-7 d.

Mokyklos tarybos
pirmininkė V. Vanagienė,
mokyklos tarybos nariai.

2.3.

Tėvų (globėjų, rūpintojų), darbuotojų
konsultavimas įvairiais mokinių
sveikatos ir saugos klausimais.

2.4.

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

iki 10 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
sekretorė J. Stikliuvienė.

2.5.

II-osios pakopos mokinių II-ojo
pusmečio, metinio ataskaitų ruošimas.

17-21 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė ir
klasių vadovai.

2.6.

Mokyklos patalpų parengimo atostogų
laikotarpiui priežiūra.

20 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams R.
Puidokas.

3.

3-14 d.
Visuomenės sveikatos
(darbo valandomis) priežiūros specialistė
Metodinis kabinetas R. Leikienė.

Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1.

Mokyklos bendruomenės edukacinė
išvyka į Rokiškį.

3 d.
8.00 val.

Direktorė D. Kriščiūnienė.
Dalyvauja visa mokyklos
bendruomenė.

3.2.

Matematikos pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimas.

5 d.
9.00
Lietuvių kalbos
kabinetas

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

3.3.

Edukacinė pamoka 9 kl.
mokiniams ,,Kompiuterinės grafikos
paslaptys“.

5 d.
9.30 val.
Panevėžio
apskrities G.
Petkevičaitės Bitės viešoji
biblioteka,
Respublikos g. 14

Vyr. lietuvių kalbos
mokytoja L.
Beinarauskienė.

3.4.

Ikimokyklinio priešmokyklinio
ugdymo grupės vaikų šventė piknikas ,,Sudie, darželi“.

5 d.
11.00 val.
Mokyklos
edukacinės erdvės

Vyr. priešmokyklinio
ugdymo pedagogė A.
Sviderskienė, muzikos
ritmikos mokytoja
metodininkė R.
Liutkevičienė, mokytojo
padėjėjos J. Stogytė, K.
Šimkūnienė.

3.5.

3- 4 kl. išvyka į nuotykių
parką ,,Orangutanas“.

3.6.

Akcija P-10 kl. mokiniams „Mano
gražiausios akimirkos“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.

3.7.

Paskutinio skambučio akcentai.

7 d.
Pagal atskirą
pranešimą

3.8.

,,Paskutinio skambučio” šventė.

7 d.
11.25 val.
Mokyklos kiemas

6 d.
11.00 val.
„Skaistakalnio“
parkas

Vyr. pradinių klasių
mokytoja I.
Matuzevičienė.

7 d.
Socialinė pedagogė E.
8.30 val.
Kazlauskienė, psichologo
Mokyklos
asistentė J. Kulišauskaitė.
edukacinės erdvės,
esant prastam orui I a. salė
Dailės mokytoja
metodininkė A.
Lazdauskienė.
Vyr. lietuvių kalbos
mokytoja L.
Beinarauskienė,
bibliotekininkas, vyr.
lietuvių gestų kalbos
mokytojas V. Glušokas.

3.9.

VI-asis Lenkų kultūros festivalis.

9 d.
Direktorė D. Kriščiūnienė.
9.15 val. -15.00 val. Dalyvauja visa mokyklos
Laisvės a. 28
bendruomenė.

3.10.

Mokymai 8-10 kl. mokiniams.

10-11 d.
Socialinė pedagogė E.
Laikas pagal atskirą Kazlauskienė, psichologo
pranešimą
asistentė J. Kulišauskaitė.
Gestų kalbos
kabinetas

3.11.

Vaikų socializacijos projekto stovykla
„Atraskime save kartu – 3”, skirta
mažiausiems ir P-4 kl. mokiniams.

3.12.

Edukacinė pamoka 5-10 kl.
mokiniams ,,E-paveldas skaitmeninis lobynas: Panevėžys ir
panevėžiečiai“.

3.13.

Projektinė veikla 5-10 kl. mokiniams
„Kuo svarbūs augalai iš „Vitaminų
sodo“ žmogaus organizme?“.

3.14.

Karjeros diena.
9-10 kl. mokinių išvyka į Vilnių.

3.15.

Mokinių Šv. Komunija ir Šv. Mišios
už mokyklos bendruomenę.

10-15 d.
9.00–13.00 val.

11 d.
9.30 val.
Panevėžio
apskrities G.
Petkevičaitės –
Bitės viešoji
biblioteka,
Respublikos g. 14
11 d.
10.20 val.
Mokyklos
edukacinės erdvės Vitaminų sodas

13 d.
10.00 val.
14 d.
9.30 val.
Šv. Apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčia,
Smėlynės g. 10

Socialinė pedagogė E.
Kazlauskienė, psichologo
asistentė J. Kulišauskaitė,
vyr. priešmokyklinio
ugdymo pedagogė A.
Sviderskienė, pradinių
klasių mokytojos L.
Lazdauskienė, G. Gižienė,
I. Matuzevičienė.
Vyr. lietuvių kalbos
mokytoja L.
Beinarauskienė.

Vyr. technologijų, anglų
kalbos mokytoja R.
Kasparienė, vyr. fizikos,
biologijos, gamtos ir
žmogaus mokytoja D.
Kuosienė, chemijos,
gamtos ir žmogaus
mokytoja metodininkė,
vyr. geografijos mokytoja
J. Pūkaitė.
Profesijos patarėja Z.
Bložienė.
Direktorė D. Kriščiūnienė,
tikybos mokytoja V.
Žiugždaitė. Dalyvauja visa
mokyklos bendruomenė.

3.16.

Seminaras mokyklų vadovams.

3.17.

Aktyviausių ir šauniausių mokinių
paskatinamoji išvyka.

15 d.
Direktorė D. Kriščiūnienė.
Laikas pagal atskirą
pranešimą
PŠC, Topolių al. 12
Pagal atskirą
pranešimą

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
socialinė pedagogė E.
Kazlauskienė.

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

