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 (  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, 
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Viešųjų pirkimų komisijos posėdis: 
 Dėl maisto produktų pirkimo.

1 d. 11.00 val. 
Direktoriaus kabinetas

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
viešųjų pirkių komisija: 
sekretorė J.Glemžienė, vyr. 
buhalterė N.Lipnevičienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas, spec. 
pedagogė R.Smirnovienė

1.2. Šv. Mišios už mokyklos mokinį Naglį 
Stočkūną.

2 d. 7.30 val. 
Šv.Trejybės bažnyčia,  
Nepriklausomybės a. 

12

Pageidaujantys mokytojai ir 
mokyklos darbuotojai

1.3. Mokytojų fotografavimas. 2 d. 10.30 val. 
I a. foje

Visi mokytojai

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


1.4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 6 - 10 kl. 
susirinkimas: 
1 Dėl II- ojo pusmečio mokymosi ir 
elgesio rezultatų.  
2. Dėl ugdymo plano projekto 2017- 
2018 m. m. 
3.  Dėl bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais galimybių, 
teikiant pagalbą mokyklai, 
mokytojams, tėvams (globėjams, 
rūpintojams). 
4 Dėl mokinių profesinio orientavimo 
ir profesinio informavimo. 
5 Dėl PUPP rezultatų, pažymėjimų 
išdavimų 8 ir 10 klasėms. 
6 Dėl informacijų pateikimo.

2 d. 
Klasėse/kabinetuose

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  L. Bartnykienė, 
klasių vadovai, bendrabučio 
auklėtojai 

1.5. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl 6 – 10 klasių mokinių II 
pusmečio, metinio rezultatų 
įvertinimo, ugdymo turinio 
planavimo ir individualizavimo bei 
mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, dėl 
ugdytinių sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo. 
2. Dėl pažymėjimų 8 klasės 
mokiniams bei 2017 m. pagrindinio 
ugdymo pasiekimų pažymėjimų 
išdavimo. 
3. Dėl atsakomybės, kuriant palankią 
ugdymui(si) aplinką. 
4.  Dėl vizituojančio surdopedagogo 
darbo bendro lavinimo ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
5. Dėl mokinių profesinio 
orientavimo ir profesinio 
informavimo. 
6. Dėl metodinės tarybos, VGK 
komisijos ataskaitų. 
7. Dėl informacijų pateikimo.

2 d. 11.00 val. 
Mokyklos muziejus

Direktorė D.Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L.Bartnykienė, 
6 – 10 klasių vadovai, 
surdopedagogė individualioms 
pratyboms vesti 
P.Stančauskienė, 
bibliotekininkas V.Glušokas



1.6. Tėvų bendrijos „PAGAVA“ 
organizuojamas seminaras „Klausos 
sutrikimų turinčių vaikų, taip pat 
turinčių kochlearinius implantus, 
ikimokyklinis ugdymas“.

6 d. 10.00 val. 
III a. salė

Visi mokytojai, tėvai 
(globėjai, rūpintojai), 
specialistai.

1.7. Seminaras „Darbo santykių 
reguliavimo pokyčiai: kaip tinkamai 
pasirengti?“

6 d. 10.00 val. 
Panevėžio „Vyturio“ 
progimnazija, Vasario 

16-osios g. 40

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.8. Edukacinė išvyka į „Paukščių kaimą“. 13 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, 
mokytojai: G.Gižienė, 
L.Lazdauskienė, V.Vanagienė, 
Z.Bložienė, R.Kasparienė, 
L.Beinarauskienė, 
P.Stančauskienė, L.Čiplienė, 
A.Sviderskienė, G.Sutkuvienė, 
auklėtojai: G.Gučienė, 
A.Juknevičius, R.Morozienė, 
L.Lapėnienė, P.Šiaučiūnas, 
socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, mokytojo 
padėjėja J.Kulišauskaitė, 
sekretorė J.Glemžienė

1.9. Edukacinė kelionė „Bibliotekininkų 
kompetencijos: teorija ir praktika“.

8 d. Bibliotekininkas V.Glušokas

1.10. Mokyklų VGK pirmininkų 
pasitarimas dėl naujų VGK 
dokumentų.

13 d. 10.00 val. 
PŠC konferencijų 
salė, Topolių al. 12

VGK komisijos pirmininkė 
P.Stančauskienė

1.11. Išplėstinis metodinės tarybos posėdis: 
1 Dėl mokinių su klausos negalia 
noro mokytis  „Ko reikia, kad vaikai 
norėtų mokytis.“ 
2.  Dėl popamokinės veiklos – 
„Prasminga investicija į vaiko ateitį 
(siūlymai, kaip paįvairinti 
bendrabutyje gyvenančių mokinių 
veiklą.) 
4. Dėl supažindinimo su naujaisiais 
metodiniais leidiniais kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems, specialiųjų 
poreikių mokiniams. 
5. Dėl veiklos vertinimo ataskaitų už 
2016 -2017 m.m. apibendrinimo. 
6. Dėl  gerosios patirties sklaidos.

Data ir laikas atskiru 
pranešimu

Metodinės tarybos pirmininkė 
L.Lazdauskienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
L.Bartnykienė, metodinių 
grupių atstovai



1.12. VGK  posėdis.  
1. Dėl 6-10 kl. mokinių, turinčių 

kompleksinę negalę, II – ojo 
pusmečio rezultatų analizės, darbo 
būdų ir metodų. 

2. Dėl pagrindinių žinių, kurias 
turėtų įsiminti baigiamųjų klasių 
mokiniai, besimokantys pagal 
individualizuotas programas, 
aprašo sudarymo. 

3. Dėl kitų klausimų.

Data ir laikas atskiru 
pranešimu

VGK nariai, 
klasių vadovai, dalykų 
mokytojai

1.13. Mokyklos tarybos posėdis: 
1. Dėl 6 – 10 klasių mokinių II 
pusmečio, metinio rezultatų 
įvertinimo, ugdymo turinio 
planavimo ir individualizavimo bei 
mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, dėl 
ugdytinių sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo. 
2. Dėl pažymėjimų 8 klasės 
mokiniams bei 2017 m. pagrindinio 
ugdymo pasiekimų pažymėjimų 
išdavimo. 
3. Dėl atsakomybės, kuriant palankią 
ugdymui(si) aplinką. 
4.  Dėl vizituojančio surdopedagogo 
darbo bendro lavinimo ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
5. Dėl mokinių profesinio 
orientavimo ir profesinio 
informavimo. 
6. Dėl metodinės tarybos, VGK 
komisijos ataskaitų. 
6. Dėl IV lenkų kultūros festivalio. 
7. Dėl informacijų pateikimo.

Atskiru pranešimu Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokyklos tarybos pirmininkė 
V.Vanagienė

2. Priežiūra, konsultacijos



2.1. Matematikos pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimas.

1 d. 9.00-12.00 val. 
Lietuvių kalbos 

kabinetas

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. Kasparienė, vyr. anglų k., vyr. 
technologijų ir dailės mokytoja; 
G. Gižienė, vyr. pradinių klasių 
mokytoja. 
Komisijos pirmininkė – D. 
Kuosienė, vyr. fizikos, biologijos, 
gamta ir žmogus mokytoja. 
Vertintojai: 
R. Kabelis, informacinių 
technologijų mokytojas; 
Z. Bložienė, vyr. matematikos 
mokytoja.

2.2. II  pakopos mokinių II pusmečio, 
metinio ataskaitų ruošimas.

1-2 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė ir klasių 
vadovai 

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. Kiemsargių darbo priežiūra. 15-19 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J. Vlasovas

2.5. Karjeros ugdymas mokykloje 
2016-2017 m.m. ataskaitos 
pateikimas Švietimo ir jaunimo 
reikalų skyriui.

Iki 16 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė

2.6. Pokalbis su pretendentais į PKNPM 
konkursą vyriausiojo buhalterio 
pareigybei užimti.

19 d. 10.00 val. 
Direktoriaus kab.

Direktorė D.Kriščiūnienė

2.7. Mokyklos patalpų parengimo 
atostogų laikotarpiui priežiūra.

23 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

2.8. 2017-2018 m.m. užsakytų vadovėlių 
sąrašų kopijų pateikimas Švietimo ir 
jaunimo reikalų skyriui.

Iki 30 d. Bibliotekininkas V.Glušokas

http://www.panevezys.lt/


2.9. Išsilavinimo pažymėjimų blankų 
atsiėmimas iš Švietimo ir jaunimo 
reikalų skyriaus.

Iki 30 d. Direktorė  D.Kriščiūnienė

2.10. 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 ir jaunimo reikalų 
skyriui.

Iki 30 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė.

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. 5-10 klasių mokiniams „Mano 
gražiausios akimirkos“, akcija, skirta 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai 
paminėti.

2 d. Socialinė pedagogė 
E.Kazlauskienė, VGK nariai

3.2. Akcija „Rūkymui – NE !“ 2 d. 8.30 val. 
Muziejus 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
R.Leikienė

3.3. Zinos Kurlienės poezijos knygos 
„Gyvenimo giesmė“ pristatymas.

2 d. 17.30 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokytojai, mokyklos 
darbuotojai

3.4. IV-asis lenkų kultūros festivalis. 4 d.  
9.15 val. 
Šv. Mišios 

Panevėžio Kristaus 
Karaliaus 

katedroje, Katedros a.
1 

11.00 val. 
Cido arena,  
Parko g. 12

Direktorė D.Kriščiūnienė, visi 
mokytojai ir mokyklos 
darbuotojai

3.5. Orientavimosi sporto čempionatas 
(ilga trasa).

4 d.  
Laikas atskirus 

pranešimu

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto 
nariai

3.6. 2016-2017 m.m. užbaigimo šventė. 5 d. 12.00 val. 
Mokyklos valgykla

Visi mokyklos darbuotojai



________________________ 

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

3.7. Informacinis pranešimas ‚Mokinių 
sveikata 2016-2017 m.m.“

9 d. 8.30 val. 
muziejus

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
R.Leikienė

3.8. Orientavimosi sporto čempionatas 
(vidutinė trasa).

17 d. 
Laikas atskiru 

pranešimu

Kūno kultūros mokytoja 
V.Vanagienė, Lietuvos 
kurčiųjų sporto komiteto 
nariai

mailto:danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

