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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 „Darbo, su klausos negalia 
turinčiais ugdytiniais, ypatumai“.

3 d. 12.00 val. 
Mokyklos muziejus

Visi mokytojai, auklėtojai, 
specialistai

1.2. Anglų kalbos užsiėmimai 
pažengusiųjų grupei.

8, 15, 22, 29 d. 
17.00 val. 

PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Mokytojos R.Kasparienė ir 
V.Vanagienė

13. Anglų kalbos užsiėmimai 
pradedančiųjų grupei.

2, 9, 16, 22, 30 d. 
17.00 val. 

PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojos L.Lapėnienė, 
L.Beinarauskienė

1.4. Mokyklos tarybos posėdis: 
1. Dėl kelionės į Slovakiją. 
2. Dėl informacijų pateikimo.

5 d. 12.00 val. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokyklos tarybos pirmininkė 
V.Vanagienė, mokytojas ir 
bibliotekininkas V.Glušokas, 
mokyklos tarybos nariai, 
mokinai, vykstantys į 
Slovakiją ir jų tėvai (globėjai, 
rūpintojai)

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


1.5. Seminaras „Sutrikusio intelekto 
mokinių individualiųjų ir socialinių 
kompetencijų ugdymas teatrinėje 
veikloje“.

10 d. 10.00 val. 
Nepriklausomybės a. 8, 

Panevėžys

Pageidaujantys mokytojai

1.6. Seminaras „Pareigybių rengimas (ne 
pedagoginiams darbuotojams) 
naujojo Valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 
įstatymo kontekste“.

17 d. 9.00 val. 
PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.7. Seminaro  „Patirtinis ugdymas   
ikimokyklinėje įstaigoje“ I dalis.

17 d. 9.00 val. 
Panevėžio l/d 
„Pušynėlis“,  
Alyvų g. 31

Ikimokyklinio priešmokyklinio 
ugdymo grupės pedagogė 
A.Sviderskienė

1.8. Tėvų (globėjų, rūpintojų) P- 4, 5 kl. 
susirinkimas klasėse (kabinetuose): 
1. Dėl II- ojo pusmečio ir metinio 
mokinių pažangumo, mokymosi ir 
elgesio rezultatų.   
2 Dėl klausimyno „Pagalba mokiniui“ 
pristatymo. 
3. Dėl ugdymo plano projekto 2017- 
2018 m. m. 
4. Dėl bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais galimybių, 
teikiant pagalbą mokyklai, 
mokytojams, tėvams (globėjams, 
rūpintojams). 
5 Dėl pažymėjimų išdavimo 4 klasės 
mokiniams. 
6 Dėl informacijų pateikimo.

19 d. 12.00 val. 
Klasėse 

(kabinetuose)

Klasių vadovai, bendrabučio 
auklėtojai, direktorė D. 
Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  L. Bartnykienė

1.9. Edukacinė išvyka „Pamokos kokybės 
veiksmingumo didinimas“.

III gegužės savaitė Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė



1.10. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl ikimokyklinio – 
priešmokyklinio ugdymo grupės 
ugdytinių pasiekimų, P - 5 klasių 
mokinių II-ojo pusmečio, metinio 
mokymosi ir elgesio rezultatų 
aptarimo bei mokinių kėlimo į 
aukštesnę klasę, pažymėjimų 
išdavimo 4 kl. mokiniams, dėl 
ugdytinių sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo. 
2. Dėl ugdymo plano projekto 2017 – 
2018 m.m. svarstymo, darbo krūvių 
mokytojams paskirstymo. 
3. Dėl klausimyno „Pagalba 
mokiniui“ pristatymo. 
7. Dėl informacijų pateikimo.

24 d. 13.30 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė,   
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  L.Bartnykienė, 
P – 5 klasių vadovai, visi 
mokytojai, specialistai

1.11. Metodinių grupių posėdžiai:  
1. Dėl mokinių su klausos negalia 
noro mokytis  „Ko reikia, kad vaikai 
norėtų mokytis.“ 
2. Popamokinė veikla – prasminga 
investicija į vaiko ateitį (siūlymai, 
kaip paįvairinti bendrabutyje 
gyvenančių mokinių veiklą.) 

Gegužės 22 - 
birželio 2 d. 

Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių pirmininkai 

1.12.  VGK  posėdis: 
1. Dėl priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų brandos mokyklai, 4 
klasės mokinių pasiruošimo 
dalykinei sistemai. 

2. Dėl P - 5 klasės mokinių, turinčių 
kompleksinę negalią, II-ojo 
pusmečio analizės, darbo būdų ir 
metodų. 

3. Dėl kitų klausimų (pagal reikalą).

24 d.14.00 val. 
Metodinis kab. 

VGK nariai, 
priešmokyklinio ugdymo 
grupės pedagogė, 
4 klasės mokytoja, 
P  ir 5 klasės mokytojos

1.13. Festivalis "Sportas visiems". 26-28 d.  
Palanga

Mokytoja V.Vanagienė

2. Priežiūra, konsultacijos



2.1. Budėtojų darbo priežiūra. 1-5 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas

2.2. Vyriausiosios buhalterės darbo 
priežiūra.

1-5 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

2.3. Buhalterės kasininkės darbo 
priežiūra.

1-5 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

2.4. Mokinių susirinkimų organizavimas 
saugumo klausimais. 
Bendrabutyje gyvenančių mokinių 
saugaus elgesio instruktažai.

8-12 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

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

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

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

23-26 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė 

2.7. Ugdymo plano projekto rengimas 
2017-2018 m.m. 
Pasiūlymų teikimas dėl judriosios 
pertraukos (vadovaujantis tėvų 
(globėjų, rūpintojų) pasiūlymais po 
budėjimų mokykloje).

Iki 24 d. d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
ugdymo plano rengimo grupė 

http://www.panevezys.lt/


2.8. Lietuvių kalbos (raštu) pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimas.

26 d. 9.00 val. 
Lietuvių kalbos 

kab.

Direktorė D.Kriščiūnienė, vyresnioji 
vykdytoja – L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
III vadybinė kvalifikacinė 
kategorija,  surdopedagogė 
metodininkė (pradinių kl.). 
Administratorė – R. Lavickienė, vyr. 
surdopedagogė individualioms 
pratyboms vesti. 
Vykdytojos: 
R. Smirnovienė, vyr. specialioji 
pedagogė; 
P. Stančauskienė, vyr. 
surdopedagogė individualioms 
pratyboms vesti. 
Komisijos pirmininkė – 
L.Beinarauskienė, vyr. lietuvių 
kalbos mokytoja. 
Vertintojos: 
L. Lapėnienė, auklėtoja, (lietuvių 
filologijos (specializacija – ryšiai su 
visuomene) studijų programos 
bakalauro diplomas); 
R. Gimbutienė, lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė.

2.9. Išsilavinimo pažymėjimų blankų ir 
2017-2018 m.m. užsakytos 
mokyklinės dokumentacijos 
pristatymas.

Iki 30 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.10. Straipsnių į mokyklos internetinę 
svetainę rašymas.

Nuolat Direktorė D.Kriščiūnienė, visi 
mokytojai, specialistai, 
auklėtojai

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Susitikimas su Panevėžio futbolo 
klubo „Panevėžys“ nariais.

2 d. 14.00 val. 
III a. salė, 

Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė 

3.2. Praktinis užsiėmimas „Teisingai 
mokomės plauti rankas“.

5 d. 8.30 val. 
Mokyklos muziejus

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
R.Leikienė

3.3. Sveikatingumo renginys "Judėkim 
kartu".

10 d.  15. 00 val. 
Panevėžio miesto 
parkas, Parko g.

Bendrabučio auklėtojai 
V.Vanagienė, R.Morozienė, 
L.Čiplienė, E.Valentinavičienė

3.4. Edukacinė mokomoji, sportinė, 
pažintinė kelionė į Slovakiją.  

11-16 d. Mokytojai  V. Glušokas, 
V.Vanagienė, Z. Bložienė 



________________________ 
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3.5. Kurčiųjų moksleivių lengvosios 
atletikos čempionatas.

11 d. 
Šiauliai 

Mokytojai V.Vanagienė ir 
A.Juknevičius

3.6. Akcija „Saugokime savo širdį“ ir  
paskaita "Saugumas kelyje" Pr. - 10 
 klasių mokiniams.

12 d. 8.30 val. 
Muziejus 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
R.Leikienė, socialinė 
pedagogė E. Kazlauskienė

3.7. Ketvirtokų išvyka į Burbiškio dvarą. 16 d. 
Laikas atskiru 

pranešimu.

Mokytoja L.Lazdauskienė

3.8. Pažangiausių ir šauniausių mokinių 
paskatinamoji išvyka į Alpakų ūkį. 

17 d. 
Kairėnų k.

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė

3.9. Mokinių išvyka į LR Seimą. 18 d. 
Laikas pagal atskirą 

pranešimą 

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojai ir mokiniai

3.10. Olimpinė šeimų sveikatingumo 
šventė „Būk žvalus ir sveikas". 

19 d. 9.30 val. 
Mokyklos kiemas

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytoja V.Vanagienė, 
mokytojai, mokiniai, tėvai 
(globėjai, rūpintojai), 
darbuotojai

3.11. Akcija "Mes laimingi" ir paskaita 
"Vaikų saugumas vasaros 
metu" (visiems mokiniams).

26 d. 8.30 val. 
Mokyklos muziejus

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
R.Leikienė, socialinė 
pedagogė E.Kazlauskienė

3.12. Ketvirtokų išleistuvių šventė. 30 d. 10.00 val. 
III a. salė

Mokytojos G.Gižienė, 
R.Palšienė, R.Liutkevičienė, 
L.Čiplienė

3.13. Dešimtokų Paskutinio skambučio 
šventė.

30 d. 11.00 val. 
III a. salė

10 kl. vadovė V.Vanagienė

3.14. Renginys "Gyvenimo spalvos" (6 - 10 
klasių mokiniams). 
Dalyvauja Pasvalio specialiosios 
mokyklos mokiniai kartu su 
pedagogais. 

Atskiru pranešimu Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, mokytojas V. 
Glušokas ir klasių vadovai
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