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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Miesto metodinių būrelių pirmininkų 
susirinkimas. 

1 d. 14.00 val.  
PŠC, Topolių al. 12

Kūno kultūros mokytoja V. 
Vanagienė

1.2. Renginys, skirtas lietuvių kalbos 
kultūros metams ir svarbioms 
Lietuvos valstybingumo datoms 
pažymėti  ,,Sava kalba saugo 
valstybę“.

7 d. 14.00 val.  
Panevėžio kolegija, 

Klaipėdos g. 3

I s t o r i j o s m o k y t o j a 
L.Rutkauskienė, lietuvių k. 
mokytojos L.Beinarauskienė ir 
R.Gimbutienė

1.3. Anglų kalbos užsiėmimai pažengusiųjų 
grupei.

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

PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Mokytojos R.Kasparienė ir 
V.Vanagienė

1.4. Anglų kalbos užsiėmimai pradedančiųjų 
grupei.

7, 14, 21, 28 d. 
17.00 val. 

PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytoja L.Beinarauskienė, 
auklėtoja L.Lapėnienė

mailto:kurciuju@kurciujumokykla.lt
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1.5. Seminaro  ,,Ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą 
reglamentuojančių dokumentų 
taikymas“  III dalis ,,Naujojo 
biudžetinių įstaigų įstatymo 
taikymas“.

16 d. 10.00 val. 
PPŠC konferencijų

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokytoja A.Sviderskienė

1.6. Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo 
mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų, 
kuriose ugdomi priešmokyklinio amžiaus 
vaikai, vadovų pasitarimas dėl Švietimo 
įstatymo 29 straipsnio 10 d. vykdymo ir 
privalomojo švietimo užtikrinimo 
vaikams, turintiems didelių ir labai 
didelių poreikių, ugdomiems pagal 
priešmokyklinio ugdymo programas. 
Dalyvauja Pedagoginės – psichologinės 
tarnybos, Vaiko teisių apsaugos ir 
Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių 
specialistai.

17 d. 14.00 val. 
Panevėžio kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 
pagrindinė mokykla, 

III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokytoja A.Sviderskienė

1.7. Ikimokyklinio ugdymo proceso 
planavimas ir organizavimas: metų 
ratas.

18 d. 13.00 val. 
PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Priešmokyklinio  ugdymo  
grupės pedagogė A.Sviderskienė

1.8. Metodinių grupių posėdžiai:  
1. Sėkminga  pamoka kurčiųjų 
neprigirdinčiųjų  pagrindinėje 
mokykloje (įspūdžiai po atvirų 
pamokų savaitės „Mokytojas – 
mokytojui,“ sunkumai, su kuriais  
susiduria pradedantys dirbti 
mokytojai ir visi kiti.)  
2. Dėl metodinių priemonių rengimo. 
3. Dėl finansuojamų projektų 
rengimo. 
4. Dėl edukacinės išvykos.

20-24 d. Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
L.Bartnykienė, metodinių 
grupių atstovai.

1.9. Socialinių pedagogų metodinis 
susirinkimas, skirtas veiksmo savaitei 
„Savaitė be patyčių“.

20 d. 14.00 val. 
Panevėžio „Minties“ 

gimnazija, 
Kniaudiškių g. 40

Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė

1.10. Darbuotojų, atsakingų už mokinių 
savivaldą mokyklose, pasitarimas.

21 d. 15.00 val. 
PŠC Konferencijų salė, 

Topolių al. 12

Mokytoja V.Vanagienė

1.11. NSŠ koordinacinės grupės susirinkimas. 22 d. 14.00 val. 
PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Direktorė D.Kriščiūnienė



1.12. Darbo užmokesčio skaičiavimo 
ypatumai valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojams nuo 2017 m. 
vasario 1 d.

24 d. 9.00 val. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, vyr. 
buhalterė N.Lipnevičienė

2. Priežiūra, konsultacijos

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

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

2.2. Strateginio plano rengimas. 1-31 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, vyr. 
buhalterė N.Lipnevičienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Lietuvos kurčiųjų moksleivių 
žaidynės.  

2 d. 9.00 val. 
KKNUC,  

Uosio g.7, Kaunas

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.2. Lietuvos kurčiųjų plaukimo 
čempionatas 

2 d. 11.00 val. 
Vilijos baseinas. 
Demokratų g. 34, 

Kaunas 

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.3. Pilietinė akcija „Mes mylime 
Lietuvą“, skirta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai.

8 d. 8.30 val. 
Renkamės su rūbais 

„Sraigių“ sode

Mokytoja L.Rutkauskienė

3.4. Šimtadienio šventė. 10 d. 10.20 val. 
III a. salė

9 kl. vadovė V.Vanagienė

3.5. Baltijos šalių kurčiųjų moksleivių 
žaidynės.  

17 – 19 d. 
LKNUC, 
Vilnius

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė

3.6. Ikimokyklinio priešmokyklinio 
ugdymo grupės ugdytiniams ir 
pradinių klasių mokiniams renginys 
tema "Draugauti smagu“.

17 d. 8.30 val. 
Mokyklos muziejus 

Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, Panevėžio 5 -
osios gimnazijos mokiniai, 
socialinė pedagogė J. 
Užalinskienė

3.7. Pradinių klasių mokinių projektas – 
metodinė savaitė „Pavasaris ant 
paukščio sparnų“. I  diena – Popietė- 
viktorina „Ką žinai apie paukščius“. 

20 d. 
Laikas atskiru 

pranešimu 
Mokyklos muziejus

Pradinių klasių mokytojos: 
L.Lazdauskienė, G.Gižienė

http://www.panevezys.lt/
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3.8. Pradinių klasių mokinių projektas – 
metodinė savaitė „Pavasaris ant 
paukščio sparnų“. II  diena – 
Edukacinė pamoka „Mūsų sodų 
paukščiai“.

21 d.  
Laikas atskiru 

pranešimu 
Panevėžio gamtos 

mokykla, Smėlynės g. 
171

Pradinių klasių mokytojos: 
L.Lazdauskienė, G.Gižienė, R. 
Palšienė

3.9. Pradinių klasių mokinių projektas – 
metodinė savaitė „Pavasaris ant 
paukščio sparnų“. III  diena – 
Rytmetis „Paukšteliai tautosakoje“. 

22 d. 
Laikas ir vieta 

atskiru pranešimu

Surdopedagogės 
individualioms pratyboms 
vesti:  R. Smirnovienė, P. 
Stančiauskienė, R. Lavickienė, 
L.Bartnykienė

3.10. IV diena – tarpmokyklinio 
projekto ,,Draugystės ratas“ 
renginys ,,Pavasaris ant paukščio 
sparnų“ . 

23 d.  
Laikas atskiru 

pranešimu 
III a. salė

Mokytojos: L.Lazdauskienė, 
G.Gižienė, R. Liutkevičienė, 
G. Sutkuvienė, R. Palšienė

3.11. 5 -10 klasių mokiniams renginys 
"Moku bendrauti be patyčių".

24 d. 8.30 val. 
I a. salė

Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė

3.12. Pradinių klasių mokinių projektas – 
metodinė savaitė „Pavasaris ant 
paukščio sparnų“. V  diena – 
Kūrybinės dirbtuvėlės ,,Čiulbuonėliai 
sugrįžo“. Projekto apibendrinimas ir 
kūrybinių darbelių parodėlės 
mokykloje organizavimas. 

24 d.  
Laikas atskiru 

pranešimu 
III a. salė 

Pradinių klasių mokytojos 
L.Lazdauskienė, G.Gižienė, R. 
Palšienė

3.13. Lietuvių gestų kalbos konkursas „Aš 
galiu pasekti pasaką“.

29 d. 13.30 val. 
I a. salė

Bendrabučio auklėtojai 
L.Čiplienė, R.Kabelis ir 
bibliotekininkas V.Glušokas
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