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Panevėžys
Eil.
Nr.

Priemonė

Diena, laikas,
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai
1.1.

1.2.

Seminaras ,,Aktyvių pamokų
panaudojimo galimybės 3-4 kl.“.
Seminaras „Vaikų su autizmo spektro
sutrikimais ugdymas darželio
aplinkoje“.

4 d. 9.00 val.
„Vilties“ pagrindinėje
mokykloje,
Ramygalos g. 16,

4 d. 12.30 val.
l/d „Pasaka“
Sirupio g. 55

Pradinių klasių mokytoja
G.Gižienė
Ikimokyklinio priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
E.Valentiavičienė

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Mokytojų tarybos posėdis:
1. Dėl 6 – 9 klasių mokinių II
pusmečio rezultatų įvertinimo,
ugdymo turinio planavimo ir
individualizavimo bei mokinių
kėlimo į aukštesnę klasę, ugdytinių
sveikatos saugojimo ir stiprinimo.
2. Dėl pažymėjimų 8 klasės
mokiniams išdavimo, 2015 m.
pagrindinio ugdymo pasiekimų.
3. Dėl auklėtojų veiklos bendrabutyje
per 2014-2015m.m..
4. Dėl informacijų pateikimo.
Individualūs pokalbiai su 6- 9 kl.
tėvais (globėjais, rūpintojais):
1 Dėl II- ojo pusmečio mokymosi ir
elgesio rezultatų.
2. Dėl tėvų (globėjų, rūpintojų)
apklausos apie popamokinę veiklą
2015- 2016 m. m.
3. Dėl ugdymo plano projekto 20152016 m. m.
4. Dėl bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais galimybių,
teikiant pagalbą mokyklai,
mokytojams, tėvams (globėjams,
rūpintojams).
5 Dėl mokinių profesinio orientavimo
ir profesinio informavimo.
6. Dėl informacijų pateikimo.
Edukacinė išvyka „Kokybiško
švietimo siekiai Latvijoje“.

4 d. 14.00 val.
Mokyklos muziejus

5 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
6 – 9 klasių vadovai, visi
bendrabutyje dirbantys
auklėtojai

Klasių vadovai

Laiką su tėvais
(globėjais,
rūpintojais) derina
klasių vadovai

8 d.

Bibliotekininkas V.Glušokas

Laikas pagal atskirą
pranešimą

Seminaro ,,Organinių junginių
gamybos technologijos ir pritaikymo
galimybės mokymo procese" II dalis.

9 d. 12.00 val.

Seminaras „Kaip naudoti WEB 2.0
interaktyvius įrankius kūrybiškai?“

9 d. 9.00 val.

Chemijos mokytoja J.Pūkaitė

Janonio g. 12,
Panevėžys

Panevėžio
„Saulėtekio“
progimnazija,
Statybininkų 24

Pageidaujantys mokytojai

1.8.

VGK posėdis:
1. Dėl mokinių, turinčių kompleksinę
negalę II – ojo pusmečio rezultatų
analizės, darbo būdų ir metodų.
2. Dėl tarties, kalbos ir klausos
lavinimo programos 5-10 klasėms
tobulinimo.
3. Dėl pritaikytų programų tarties,
kalbos ir klausos programos rašymo
formų tobulinimo.
4. Dėl informacijų pateikimo.

11 d. 9.00 val.
Metodinis kab.

VGK nariai, klasių vadovai

1.9.

Mokytojų tarybos posėdis:
Dėl 10 kl. PUPP ir pažymėjimų
išdavimo.

12 d. 10.00 val.
Metodinis kab.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

1.10. Seminaro ,,Mokinių pasiekimų
gerinimas – sėkmingos mokyklos
prielaida“ IV dalis.
„Ryšių su visuomene vadyba“ .

15 d. 10.00 val. Direktorė D.Kriščiūnienė,
PŠC konferencijų direktoriaus pavaduotoja
salė, Topolių al. ugdymui L.Bartnykienė
12

1.11. Seminaras „Kūrybiškumo ugdymas
„Žaidžiant“ matematikos pamokose
1-4 klasėse“.

PPŠC konferencijų
salė, Topolių al.12

1.12. Nacionalinė konferencija ugdymo
įstaigų vadovams „Emocinis
intelektas švietimo sistemoje“.

17 d.
9.00-17.00 val.
LR Seimas

1.13. Lietuvos surdopedagogų asociacijos
konferencija.

16 d. 10.00 val.

18 d.
12.00 – 20.00 val.
L. ir S. Sadauskų
sodyba, Kauno
raj.

Pradinių kl. mokytojos
G.Gižienė ir I.Matuzevičienė
Direktorė D.Kriščiūnienė

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
L.Bartnykienė, mokytojai:
V.Vanagienė, R.Liutkevičienė,
J.Milerienė, R.Kabelis, Z.Bložienė,
D.Kuosienė, L.Beinarauskienė,
G.Gižienė, R.Smirnovienė,
R.Kasparienė, D.Matuzienė,
R.Lavickienė, E.Valentinavičienė,
V.Glušokas, auklėtojas
A.Juknevičius, socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė, mokytojo
padėjėja A.Sviderskienė,

2. Priežiūra, konsultacijos
2.1.

VGK apklausa „Mokinio saugumo
lygmens tyrimas“, skatinimo,
drausminimo sistemos koregavimas.

1-4 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
direktorė D.Kriščiūnienė

2.2.

Lietuvių kalbos (valstybinės, raštu)
pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikra.

2.3.

II pakopos mokinių II pusmečio,
metinio ataskaitų ruošimas.

2.4.

2 d.
9.00 – 15.00 val.
Lietuvių kalbos kab.

Vyresnioji vykdytoja – Lina
Bartnykienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, III vadybinė
kvalifikacinė kategorija,
surdopedagogė metodininkė
(pradinių kl.).
Administratorė - Rima Lavickienė,
vyr. surdopedagogė individualioms
pratyboms vesti.
Vykdytojos:
Ramunė Smirnovienė,
vyr.surdopedagogė spec. pedagogė;
Irena Matuzevičienė, vyr.
surdopedagogė (pradinių klasių).
Komisijos pirmininkė – Danutė
Matuzienė, vyr. surdopedagogė,
(lietuvių kalbos).
Vertintojos:
Laima Lapėnienė, lietuvių kalbos
mokytoja.
Laimutė Beinarauskienė, vyr.
lietuvių kalbos mokytoja.

Iki 4 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė ir
klasių vadovai

Mokinių pažymių ir pasiekimų
knygelių tikrinimas.

4 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
direktorė D.Kriščiūnienė

2.5.

II pakopos dienynų tikrinimas.

8 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
direktorė D.Kriščiūnienė

2.6.

Auklėtojų, spec. pedagogo,
surdopedagogų individualioms
pratybos vesti, kineziterapeuto
dienynų tikrinimas.

9 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
direktorė D.Kriščiūnienė

2.7.

Matematikos pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikra.

9 d.
9.00 – 12.00 val.
Lietuvių kalbos kab.

Vyresnioji vykdytoja – Lina
Bartnykienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, III vadybinė
kvalifikacinė kategorija,
surdopedagogė metodininkė
(pradinių kl.).
Administratorė - Rima Lavickienė,
vyr. surdopedagogė individualioms
pratyboms vesti.
Vykdytojos:
Palmira Stančauskienė, vyr.
surdopedagogė individualioms
pratyboms vesti;
Gita Gižienė, vyr. pradinių klasių
mokytoja.
Komisijos pirmininkas – Dalia
Kuosienė, vyr. fizikos, biologijos,
gamta ir žmogus mokytoja.
Vertintojai:
Ramūnas Kabelis, informacinių
technologijų mokytojas;
Zita Bložienė, vyr. matematikos
mokytoja.

2.8.

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

Iki 10 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
sekretorė J.Glemžienė

2.9.

Išsilavinimo pažymėjimų blankų
užsakymas ir atsiėmimas.

Iki 12 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

2.10. ŠMIR‘o duomenų atnaujinimas.

Iki 12 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

2.11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo modelių 2015-2016 m.m.
projekto derinimas.

iki 12 d.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogė E.Valentinavičienė

2.12. Duomenų apie laisvas darbo vietas ir
apie pedagoginio krūvio netenkančius
mokytojus, kurie reikalui esant –
susirgus, išėjus vaiko priežiūros
atostogų, išvykus į kvalifikacijos
kėlimo kursus ir pan., galėtų
pavaduoti nesančius mokytojus,
teikimas Švietimo skyriui.

Iki 12 d.

Direktorė D.Kriščiūnienė

2.13. Klasių komplektų skaičiaus
2015-2016 m.m. suderinimas su
Švietimo skyriaus centralizuoto vaikų
priėmimo į mokyklas vyriausiąja
specialiste.

Iki 19 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

2.14. 2015-2016 m.m. užsakytų vadovėlių
sąrašų kopijų teikimas Švietimo
skyriui.

Iki 26 d.

Bibliotekininkas V.Glušokas

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės
3.1.

Mokinių susirinkimas saugumo
klausimais.
Bendrabutyje gyvenančių mokinių
saugaus elgesio instruktažai.
Susitikimas su priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnu.

2 d. 10.00 val.
Direktorė D.Kriščiūnienė,
Mokyklos muziejus direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
mokyklos tarybos nariai, 6-10
klasių vadovai ir seniūnai, soc.
pedagogė G.Kazlauskienė,
visa mokyklos bendruomenė

3.2.

Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais: susitikimas su mokyklos
dietologe ir stendo pristatymas
„Maisto derinimo ypatumai“.

2 d. 14.00 val.
Direktorė D.Kriščiūnienė,
Mokyklos muziejus mokyklos dietologas,
sveikatos priežiūros specialistė
G.Bartulienė, mokyklos
mokinių tarybos nariai, 6-10
klasių seniūnai

3.3.

Paskaita „Pirma pagalba“ 6-10 kl.
mokiniams.

3.4.

3.5.

Sutvirtinimo sakramentas 9-10 kl.
mokiniams.
Tarptautinis renginys – Lenkų
kultūros festivalis.

4 d. 13.00 val.
Mokyklos muziejus

5 d. 10.00 val.
Apaštalų Šv. Petro ir
Povilo bažnyčia,
Smėlynės g. 10

7 d.
8.30 val.

Sveikatos priežiūros
specialistė R.Leikienė
Dalyvauja visa mokyklos
bendruomenė
Visa mokyklos bendruomenė

Prie miesto
savivaldybės,
Laisvės a. 20

11.00 – 15.00val.
Laisvės a. 28
(priešais J.Miltinio
dramos teatrą)

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

