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 (  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. GIS ir naujos kartos žemėlapių 
kūrimas.

2 d. 13.00 val. 
PPŠC kompiuterių 

klasė, Topolių al.12

Mokytoja J.Pūkaitė

1.2. Gimnazijų, pagrindinių mokyklų, 
progimnazijų, SMC direktorių 
pavaduotojų ugdymui pasitarimas 
„Dėl 2016 m. Brandos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo“.

4 d. 10.00 val. 
PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.3. Stiklas ir pedagogų vaizduotės galia. 7 d. 16.00 19.00 val. 
VšĮ „Stiklo svajonės“, 

Klaipėdos g. 99-15

Surdopedagogė individualioms 
pratyboms vesti R.Lavickienė

1.4. Lietuvos švietimo darbuotojų ir 
Lietuvos švietimo profesinių sąjungų 
streikas.

8 d. Profesinių sąjungų nariai

1.5. Tautinis ugdymas Advento laikotarpiu 
– Advento vainiko pynimas.

8 d. 13.30 val. 
PPŠC kompiuterių 

klasė, Topolių al.12

Mokytojos A.Sviderskienė, 
L.Lazdauskienė, R.Palšienė, 
I.Matuzevičienė

mailto:kurciuju@kurciujumokykla.lt
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1.6. Verslo ir mokyklų bendradarbiavimo 
galimybės ir perspektyvos.

15 d.  Direktorė D.Kriščiūnienė

1.7. Konsultacinė valanda personalo-
teisiniais klausimais su Panevėžio 
miesto bendrojo ugdymo mokyklų 
vadovais.

16 d. 10.00 val. 
Panevėžio miesto 

savivaldybės II a. salėje 

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.8. VGK posėdis: 
1. Dėl VGK darbo 2015 m. aptarimo, 
analizės, pokyčių. 
2. Dėl programos 2016 metams 
sudarymo.

21 d. 
Metodinis kab.

VGK nariai

1.9. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2016-2018 m. programos 
derinimo. 
2. Dėl metinių veiklos ataskaitų: 
2.1.  mokytojų tarybos 
2.2. mokyklos tarybos 
2.3. metodinės tarybos 
2.4. vaiko gerovės komisijos 
2.5. socialinės pedagoginės veiklos 
2.6. mokyklos administracijos, 
mokytojų ir švietimo pagalbos 
mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) bei visuomenės 
bendradarbiavimas 
2.7. mokinių savivaldos 
2.8. sveikatos priežiūros specialisto 
2.9. kultūros ir sportinės veiklos 
2.10. bibliotekininko veiklos 
2.11 pedagoginės ir mokyklos 
priežiūros 
3. Dėl 2015 m. posėdžių nutarimų 
vykdymo analizės. 
4. Dėl mokyklos stebėsenos.

22 d. 14.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L.Bartnykienė, 
 mokytojų tarybos posėdžių 
sekretorė L.Beinarauskienė, 

mokytoja D.Matuzienė, 
mokytoja V.Vanagienė, 
mokytoja L.Lazdauskienė, 
spec.pedagogė R.Smirnovienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, 
mokytoja P.Stančauskienė, 

mokytoja Z.Bložienė, 
sveikatos priežiūros specialistė 
G.Bartulienė, 
auklėtojas A.Juknevičius, 
bibliotekininkas V.Glušokas, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė 



1.10. Mokyklos tarybos posėdis: 
1. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2016-2018 m. programos 
derinimo. 
2. Dėl metinių veiklos ataskaitų: 
2.1.  mokytojų tarybos 
2.2. mokyklos tarybos 
2.3. metodinės tarybos 
2.4. vaiko gerovės komisijos 
2.5. socialinės pedagoginės veiklos 
2.6. mokyklos administracijos, 
mokytojų ir švietimo pagalbos 
mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) bei visuomenės 
bendradarbiavimas 
2.7. mokinių savivaldos 
2.8. sveikatos priežiūros specialisto 
2.9. kultūros ir sportinės veiklos 
2.10. bibliotekininko veiklos 
2.11 pedagoginės ir mokyklos 
priežiūros 
3. Dėl 2015 m. posėdžių nutarimų 
vykdymo analizės. 
4. Dėl mokyklos stebėsenos.

22 d. 17.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L.Bartnykienė, 
 mokytojų tarybos posėdžių 
sekretorė L.Beinarauskienė, 

mokytoja D.Matuzienė, 
mokytoja V.Vanagienė, 
mokytoja L.Lazdauskienė, 
spec.pedagogė R.Smirnovienė, 
socialinė pedagogė 
G.Kazlauskienė, 
mokytoja P.Stančauskienė, 

mokytoja Z.Bložienė, 
sveikatos priežiūros specialistė 
G.Bartulienė, 
auklėtojas A.Juknevičius, 
bibliotekininkas V.Glušokas, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė 

1.11. Metodinių grupių posėdžiai: 
1. Dėl metodinės  grupės  ataskaitos  
už  2015 m. 
2. Dėl metodinės grupės veiklos 
krypčių 2016 m. 
3. Dėl siūlymų  2016  m. metodinės 
tarybos veiklos programos 
sudarymui. 
4. Dėl siūlymų  2016  m. kultūrinės 
sportinės  veiklos programos 
sudarymui. 
5. Dėl lankytų seminarų 
apibendrinimo. 

28 d. 10.00 val. Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių pirmininkai 

1.12. Darbo santykius reglamentuojančių 
dokumentų analizė. Darbo kodekso 
projekto pristatymas.

28 d. 9.00 val. 
PPPT salė, Topolių 

al. 12

Spec. pedagogė R.Smirnovienė



1.13. Išplėstinis metodinės tarybos posėdis: 
1. Dėl metodinės tarybos veiklos 
ataskaitos  už 2015 m. 
2. Dėl 2015 m. vykusių metodinės 
tarybos posėdžių nutarimų vykdymo.  
3. Dėl siūlymų  2016 m. metodinės 
tarybos veiklos programos 
sudarymui. 
4. Dėl siūlymų  2016 m. kultūrinės 
sportinės veiklos programos 
sudarymui. 
5. Dėl lankytų seminarų 
apibendrinimo.  
6. Dėl pasidalijimo gerąja patirtimi, 
sugrįžus iš seminarų, konferencijų, 
nuotolinių kursų.

29 d. 10.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių pirmininkai

1.14. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų 2016-2018 metų atestacijos 
programų teikimas tvirtinimui Švietimo 
skyriui.

Iki 31 d. Direktorė D.Kriščiūnienė

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Mokyklos patalpų patikrinimas. 4 d.  
13.30-15.00 val.

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas

2.2. Panevėžio visuomenės sveikatos 
centro patikrinimas.

8 d. Direktorė D.Kriščiūnienė

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

iki 10 d. Sekretorė J. Glemžienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.4. Naktinių auklių darbo priežiūra. Iki 17 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas

2.5. Duomenų apie planuojamą 2016-2017 
m.m. klasių komplektų skaičių  pagal 
klases pateikimas Švietimo skyriui.

Iki 18 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.6. Duomenų apie 2015 metais nurašytus 
vadovėlius pateikimas Švietimo skyriui.

Iki 23 d. Bibliotekininkas V.Glušokas

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

http://www.panevezys.lt/


________________________ 

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

3.1. Akcija „Padėkime išgyventi žiemą 
beglobiams gyvūnams“.

1-13 d. 
Išvyka į Pašilių 

stumbryną

Mokyklos tarybos nariai, 5-10 
klasių seniūnai, soc. pedagogė G. 
Kazlauskienė

3.2. 2015 m. Lietuvos kurčiųjų moksleivių 
varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.

2 d. 12.00 val. 
Panevėžio „Saulėtekio“ 

progimnazija, 
Statybininkų g. 24

Direktorė D.Kriščiūnienė, kūno 
kultūros mokytoja V.Vanagienė

3.3. Fizinio aktyvumo pamoka. 10 d. 15.00 val. 
Visuomenės sveikatos 

biuras 
Respublikos g. 68

Bendrabučio auklėtojai 
A.Juknevičius, L.Čiplienė su 
bendrabutyje gyvenančiais 
mokiniais

3.4. Kalėdinės eglutės puošimo konkursas 
„Papuošk Kalėdinę eglutę“.

11-13 d. 
Cido arena 
Parko g. 12

Mokytoja R.Kasparienė ir 
auklėtoja R.Morozienė

3.5. Labdaros akcija -,,Pasidalinkime“. iki 17 d. Mokyklos tarybos nariai, 
administracija, klasių vadovai, 
bendrabučio auklėtojai, 
mokytojai

3.6. Sveikatingumo projekto vykdymas. Iki 17 d.  
Mokyklos salė, 

Laisvės a., Senvagė

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, direktorė  
D. Kriščiūnienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui L. 
Bartnykienė, mokyklos mokinių 
tarybos nariai, bendruomenės 
nariai

3.7. Advento vakaronė.  
Spektaklį „Kalėdų giesmė“ rodys 
Panevėžio Alfonso Lipniūno 
progimnazijos teatras „Elfai“.

18 d. 17.00 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, visi 
mokyklos darbuotojai

3.8. „Apie viską po truputį“ (neformalus 
ugdymas moksleivių namuose).

Pagal atskirą 
grafiką

Soc. pedagogė  
G. Kazlauskienė

3.9. Mokinių dailės darbų parodos 
atidarymas.

Pagal atskirą 
pranešimą

Bendrabučio auklėtojas  
G. Šiaučiūnas, dailės mokytoja  
R. Kasparienė

3.10. Edukacinė pamokėlė Smilgių darželio 
vaikams.

Pagal atskirą 
pranešimą

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


