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 (  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Seminaras “Fizinės veiklos lauke 
sąsajos su vaikų sveikata”.

4 d. 8.00 val. 
l/d „Vyturėlis“,  
Žvaigždžių g. 24

Ikimokyklinio priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė 
E.Valentinavičienė

1.2. Seminaras “Priešmokyklinio ugdymo 
programos iššūkiai ir įgyvendinimas”.

5 d. 12.00 val. 
PPŠC, konferencijų 
salė, Topolių al.12

Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė E.Valentinavičienė

1.3. Seminaras „Inovatyvūs sprendimai 
švietimo įstaigose“.

6 d. 10.00 val. 
PPŠC, Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktorės pavaduotoja ugdymui 
L. Bartnykienė, pageidaujantys 
mokytojai

1.4. Seminaras „Specialiųjų ugdymo(si) 
priemonių panaudojimas ir aplinkos 
pritaikymas dirbant su specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“.

6 d. 13.00 val. 
Panevėžio "Šviesos" 
specialiojo ugdymo 
centras, Kranto g. 18

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, spec. 
pedagogė R.Smirnovienė, 
pageidaujantys mokytojai

1.5. XIII Saulės statulėlių teikimo šventė 
Panevėžio „Saulėtekio“ 
progimnazijoje.

7 d. 14.00 val. 
Statybininkų g. 24

Direktorė D.Kriščiūnienė, kun. 
Domingo Avellaneda Cbanillas

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


1.6. Seminaras „Gamtamokslinio 
raštingumo problema. Tyrinėjimu 
grįstas fizikos mokymasis“.

7 d. 14.00 val. 
PPŠC, konferencijų 
salė, Topolių al.12

Fizikos mokytoja D.Kuosienė

1.7. Seminaras „Mokymas ir mokymasis  
su pasitikėjimu“.

7 d. 14.00 val. 
PPŠC, kompiuterių 
kl., Topolių al.12

Anglų k. mokytoja 
R.Kasparienė

1.8. Seminaras „Geografija kelionėse“. 12 d. 13.00 val. 
PPŠC, konferencijų 
salė, Topolių al.12

Geografijos mokytojas 
D.Žverelė

1.9. Seminaras „IKT ir fizikos dėsnių 
naudojimas praktikoje“.

13 d. 14.00 val. Fizikos mokytoja D.Kuosienė

1.10. Mokyklų vadovų edukacinė išvyka į 
Estiją.

14 -15 d. Direktorė D.Kriščiūnienė

1.11. Mokinių susirinkimas: 
1.Dėl anketinės apklausos vyr. 
klasėse 
 ,, Karjeros galimybės‘‘ (profesinių 
interesų tyrimas). 
2.Dėl stendo parengimo apie 
profesijas klausos negalią turintiems 
mokiniams. 
3.Dėl susitikimo su Klaipėdos 
siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos 
atstovais. 
4.Dėl bendrabutyje vykdomų veiklų. 
5.Dėl valgyklos maisto kokybės ir 
įvairovės. 
6. Dėl mokinių lyderių kelionės. 
7. Dėl saugaus elgesio atostogų metu 
(gatvėje, prie vandens telkinių, 
traumų tikimybė...).

20 d. 12.40 val. 
I a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktorės pavaduotoja ugdymui 
L. Bartnykienė, bibliotekininkas 
ir PIT vadovas V.Glušokas, 7-8, 
9 ir 10 klasių vadovai, socialinė 
pedagogė G.Kazlauskienė, 
Panevėžio priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos atstovė 
ryšiams su visuomene Vilma 
Vaiginytė 

1.12. Seminaras „Gamtos mokslai - kaip 
darni visuma. Probleminis 
mokymasis su Tyrėjo užrašais – 
naujas žingsnis geresnių 
gamtamokslinių rezultatų link“.

20 d. 14.00 val. 
PPŠC, kompiuterių 
kl., Topolių al.12

Mokytojai D.Žverelė, J.Pūkaitė

1.13. Respublikinė konferencija „Ketvirtis 
amžiaus su LKD mėnraščiu 
„Akiratis“: dabartis ir ateitis“.

21 d. 12.00 val. 
Vilniaus kurčiųjų 

reabilitacijos centras, 
Šv.Kazimieto g.3

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokytojai: V.Vanagienė, 
R.Liutkevičienė, V.Glušokas, 
L.Čiplienė, R.Kabelis, J.Valienė



1.14. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl ikimokyklinio priešmokyklinio 
ugdymo grupės ugdytinių pasiekimų 
aplankų pristatymo, P - 5 klasių mokinių 
II-ojo pusmečio mokymosi ir elgesio 
rezultatų aptarimo, mokinių kėlimo į 
aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo, 
ugdytinių sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo 4 kl. mokiniams. 
2. Dėl VGK veiklos. 
3. Dėl ugdymo plano projekto 2015 – 
2016 m.m. svarstymo, preliminaraus 
darbo krūvių mokytojams paskirstymo. 
4. Dėl tyrimo ,,Mokinių nerimastingumo 
lygis, prisitaikymo problemos.“  
5. Dėl informacijų pateikimo.

26 d. 14.00 val. 
Muziejus

Direktorė D. Kriščiūnienė,   
direktoriaus  pavaduotoja 
ugdymui  L. Bartnykienė, 
P – 5 klasių vadovai, spec. 
pedagogė ir VGK pirmininkė 
R.Smirnovienė

1.15. Mokymai ir egzaminas 
visuomeninėms moterų ir vyrų lygių 
galimybių komisijoms.

27 d. 9.00 val. 
Panevėžio m. 

savivaldybės II a., 
Laisvės a. 20

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
auklėtoja L.Lapėnienė, soc. 
pedagogė G.Kazlauskienė

1.16.  VGK  posėdis: 
1. Dėl priešmokyklinės ugdymo 
grupės vaikų brandos mokyklai; 4 
klasės mokinių pasiruošimo dalykinei 
sistemai. 
2. Dėl anketos tema „Padėkime 
paaugliams atsikratyti elgesio ydų“ 
ruošimo.

27 d. 12.40 val. 
Metodinis kab.

VGK nariai, priešmokyklinio 
ugdymo grupės pedagogė 
E.Valentinavičienė, 
4 klasės mokytoja G.Gižienė

1.17. Seminaro  „Specialiojo ugdymo ir 
(ar) švietimo pagalbos teikimo 
galimybės ir perspektyvos tenkinant 
vaikų specialiuosius ugdymo(si) 
poreikius“ 
 III dalis „Specialiųjų pedagogų ir 
logopedų gerosios patirties sklaida 
2015“.

28 d. 9.00 val. 
PPT salė, Topolių al. 

12

Spec. pedagogė R.Smirnovienė, 
surdopedgaogė individualioms 
pratyboms vesti R.Lavickienė



1.18. Tėvų (globėjų, rūpintojų) P- 4, 5 kl. 
susirinkimas: 
1. Dėl II- ojo pusmečio mokinių 
pažangumo, mokymosi ir elgesio 
rezultatų, VGK veiklos.   
2 Dėl tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos 
apie popamokinę veiklą 2015- 2016 m. 
m.  
3. Dėl ugdymo plano projekto 2015- 
2016 m. m. 
4. Dėl bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais galimybių, teikiant pagalbą 
mokyklai, mokytojams, tėvams 
(globėjams, rūpintojams). 
5. Dėl informacijų pateikimo.

29 d. 12.00 val. 
I a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  L. Bartnykienė, klasių 
vadovai, bendrabučio 
auklėtojai, socialinė pedagogė 
G. Kazlauskienė, spec. 
pedagogė ir VGK pirmininkė 
R.Smirnovienė

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Informacijos apie ikimokyklinio 
ugdymo grupėje laisvas vietas 
pateikimas švietimo skyriui.

Iki 5 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

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

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

2.3. Mokyklos internetinės svetainės 
patikra.

Iki 29 Kompiuterių specialistas 
T.Šipelis, sekretorė 
J.Glemžienė

2.4. Budėtojų darbo priežiūra. 4 – 29 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas

2.5. Vyriausiosios buhalterės ir buhalterės 
kasininkės darbo priežiūra.

4 – 29 d. Direktorė D.Kriščiūnienė

2.6. Nepedagoginio personalo 
susirinkimas.

18 d. 
Laikas pagal atskirą 

pranešimą

Direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams

2.7. I pakopos, auklėtojų, spec. pedagogo, 
surdopedagogų individualioms 
pratybos vesti dienynų tikrinimas.

22 – 25 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

http://www.panevezys.lt/


2.8. Ugdymo plano projekto rengimas 
2015-2016 m.m. 
Pasiūlymų teikimas dėl ilgosios 
pertraukos (vadovaujantis tėvų 
(globėjų, rūpintojų) pasiūlymais po 
budėjimų mokykloje).

Iki 25 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
direktorė D.Kriščiūnienė, 
ugdymo plano rengimo grupė 

2.9. Mokinių pasiekimų knygelių 
tikrinimas.

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

2.10. Informacijos teikimas mokyklos 
internetinei svetainei po įvykusio 
renginio ar kt.  priemonių.

Nuolat Mokyklos administracija, visi 
mokytojai, auklėtojai ir kt. 
specialistai

2.11. Bendrabutyje gyvenančių mokinių 
saugaus elgesio instruktažai.

Nuolat Bendrabučio auklėtojai

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Tautodailininkės Genės Sutkuvienės 
tapybos darbų paroda „Spalvotas 
gyvenimas“.

Iki 4 d. I a. fojė Auklėtojas P.Šiaučiūnas, 
direktorė D.Kriščiūnienė

3.2. Renginys, skirtas lietuvių gestų 
kalbos 20-mečiui paminėti.

4 d.  
10.20 – 11.05 val. 

III a. salė

Gestų kalbos mokytojai: 
L.Čiplienė ir V.Glušokas, 
auklėtoja J.Valienė

3.3. Akcija, skirta lietuvių gestų kalbos 
20-mečiui paminėti.

4 d. 
12.00-13.00val. 

Laisvės a. Panevėžys 

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojos L.Čiplienė ir 
R.Liutkevičienė, visi klasių 
vadovai. Dalyvauja visi 
mokiniai ir mokytojai

3.4. Knygų paroda „Lietuvių gestų kalbai 
20 m.“

4 d. Bibliotekininkas V.Glušokas

3.5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ar 
bendruomenės atstovų vedamų 
pamokų diena tema „Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dienai“.

5 d. 11.15-12.00val. Klasių vadovai

Renginys, skirtas Spaudos atgavimo 
kalbos ir knygos dienai paminėti:

5 d. 12.40 val. Direktorė D.Kriščiūnienė, 

1. Mokinių darbų parodų „Myliu 
„Akiratį“ ir „Duonos kelias“ 
atidarymas. 

12.40  – 12.55 val. 
I a. foje

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytoja R.Kasparienė



2. Mokytojos L.Beinarauskienės 
vadovaujamos 5 klasės mokinių 
parengta programa.

13.00 – 13.10 val. 
III a. salė

Mokytoja L.Beinarauskienė 

3. Privataus muziejaus savininko 
Klemento Sakalausko senovinių 
daiktų kolekcijos pristatymas.

13.10 – 13.40 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė

4. Panevėžio apskrities 
G.Petkevičaitės – Bitės knygų 
restauratorės Jurgitos Stankaitytės 
praktinis knygos restauravimo 
užsiėmimas.

13.40 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
gestų kalbos mokytoja 
L.Čiplienė

5. Sentencijų, skirtų Spaudos 
atgavimo kalbos ir knygos dienai 
paminėti, rašymas.

Spec. pedagogė 
R.Smirnovienė, 
surdopedagogė individualioms 
pratyboms vesti 
P.Stančauskienė

6. R.Liutkevičienės šventinis 
numeris.

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytoja R.Liutkevičienė

7. Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės  – Bitės knygų 
restauratorės Jurgitos Stankaitytės 
parodos „Šviesa“ ir mokinių, 
lankančių Panevėžio moksleivių 
namus, meninių darbų parodos  
atidarymas.

14.30 val. 
I a. foje

Auklėtojas P.Šiaučiūnas, 
direktorė D.Kriščiūnienė

3.6. Mokinių, lankiusių Panevėžio 
moksleivių namų užsiėmimus, išvyka 
į Molainių žirgyną.

6 d. 
Laikas pagal atskirą 

pranešimą

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
soc.pedagogė G.Kazlauskienė, 
mokytoja L.Beinarauskienė

3.7. Lietuvos gestų kalbos pripažinimo 
kurčiųjų gimtąja kalba 20 metų 
jubiliejaus minėjimas.

7 d. 12.00 val. 
Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 
ugdymo centras, 

Filaretų g. 36, Vilnius

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokytojai L.Čiplienė, 
V.Glušokas, R.Kabelis, 
auklėtojai A.Juknevičius, 
R.Morozienė, J.Valienė, 
D.Žverelė

3.8. Praktinis užsiėmimas 3-9 kl. 
mokiniams: „Švarios rankos – 
sveikatos šaltinis“.

7 d. 13.30 val. 
Mokiniai renkasi foje

Sveikatos priežiūros 
specialistė 
R.Leikienė



3.9. 3-4 kl.švyka į Panevėžio krašto 
tautodailės parodą.

13 d. 12.30 val. 
Panevėžio dailės 

galerija,  
Respublikos g. 3

Pradinių kl. mokytoja 
G.Gižienė

3.10. Olimpinė šeimų sveikatingumo diena, 
skirta Tarptautinei šeimos dienai 
paminėti (iškilmingas šventės 
atidarymas; bendra mankšta visiems 
renginio dalyviams; įvairios rungtys: 
estafetės, krepšinio varžybos, šaškės, 
šachmatai, smiginis, stalo tenisas, rankų 
lenkimas, šiaurietiškas ėjimas ir kt. 
(pagal direktoriaus įsakymą); bendri 
pietūs (planuojama lauke, atsižvelgiant į 
oro sąlygas).

15 d. 10.00 val. 
 III a. salė ir mokyklos 

kiemas

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, soc. pedagogė G. 
Kazlauskienė, mokyklos 
tarybos nariai, klasių seniūnai, 
bendruomenės nariai

3.11. Diskusija 5-10 kl. mokiniams 
„Rūkymo žala“

20 d. 13.30 val. 
I a. salė

Sveikatos priežiūros 
specialistė 
R.Leikienė

3.12. Projektas „Neakivaizdinė kelionė po 
Lietuvos regionus“ pradinių klasių 
mokiniams. V etapas  - išvyka į 
Kleboniškių km.

20 d. 9.00 val. Pradinių kl, mokytojos 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.13. Akcija 10 klasės mokiniams „Ar 
nepamiršai bibliotekai grąžinti 
knygų“.

25 – 29 d. Bibliotekininkas V.Glušokas

3.14. Mokyklos mokinių – lyderių 
paskatinimas. Pavasarinė ekskursija 
pas kun. Domingo Avellaneda 
Cabanillas.

26 d. 
Laikas pagal atskirą 

pranešimą

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokyklos tarybos nariai, 
klasių vadovai ir seniūnai

3.15. Ikimokyklinės – priešmokyklinės 
ugdymo grupės, P – 4 kl. mokslo 
metų užbaigimo šventė.

29 d. 10.00 val. 
III a. salė

Ikimokyklinės – 
priešmokyklinės ugdymo 
grupės pedagogė 
E.Valentinavičienė, pradinių 
kl. mokytojos 
I.Matuzevičienė, G.Gižienė

3.16. Atvira diskusija klasių valandėlių 
metu 5-10 klasėse ,,Geras pamokų 
lankomumas – apsauga nuo žalingų 
įpročių‘‘.

Pagal direktoriaus 
pavaduotojos 

ugdymui sudarytą 
tvarkaraštį

Klasių vadovai 



PASTABA: renginius, išvykas, projektus organizuojantys mokytojai 3 dienų laikotarpyje apie veiklas 
pateikia informaciją mokyklos internetinėje svetainėje, adresu www.kurciujumokykla.lt, suderinę su 
atsakingomis už viešąją kalbą lietuvių kalbos mokytojomis Laimute Beinarauskiene ir Danute 
Matuziene. 

________________________ 

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

3.17. Projektas „Neakivaizdinė kelionė po 
Lietuvos regionus“ pradinių klasių 
mokiniams. V etapas - išvyka į 
Lietuvos pajūrį.

Pagal atskirą 
pranešimą

Pradinių klasių mokytojos  
G.Gižienė, I. Matuzevičienė, 
L.Lazdauskienė,  

3.18. Susitikimas su sveikatos priežiūros 
specialiste ir stendo pristatymas tema 
„Netinkami mitybos įpročiai.“

Pagal atskirą 
pranešimą

Sveikatos priežiūros 
specialistė G.Bartulienė, 5-10 
klasių seniūnai

3.19. Jaunimo lengvosios atletikos 
čempionatas Klaipėdoje.

Pagal atskirą 
pranešimą

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.20. ,,Paskutinis skambutis“. Pagal atskirą 
pranešimą

9 ir 10 klasės vadovės 
R.Smirnovienė, R. 
Kasparienė, 9 ir 10 klasių 
seniūnai, mokyklos mokinių 
tarybos nariai, 

3.21. Stalo teniso čempionatas Šiauliuose. Pagal atskirą 
pranešimą

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

http://www.kurciujumokykla.lt

