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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, vieta Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Anglų kalbos kursai (pradedančiųjų 
grupė).

8, 15, 22 ir 29 d.  
16 val., 

PPŠC konferencijų 
salė,Topolių al.12 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
vyr. lietuvių kalbos 
mokytoja L. 
Beinarauskienė, 
auklėtoja L. Lapėnienė

1.2. Anglų kalbos kursai ( pažengusiųjų 
grupė).

2, 9, 16, 23 ir 30 d.  
17 val., 

PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al. 12

Kūno kultūros mokytoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė, auklėtoja 
V. Vanagienė, 
vyr. surdopedagogė (anglų 
kalbos ir technologijų) 
mokytoja R. Kasparienė

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


1.3. Seminaras „Smurtas artimoje 
aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos 
vaikams galimybės mokykloje“.

7 d.  
9.45  val.,  

Panevėžio rajono 
švietimo centras,  

Beržų g. 50

Vyr. surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti, 
vizituojanti pedagogė 
P.Stančauskienė; 
vyr. surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti, vyr. spec. pedagogė, 
vyr. vizituojanti 
surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti R. Smirnovienė

1.4. Pamoka 13 klasei: „Darbo srauto 
valdymas“.

8 d.  
9.00 val., 

PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.5. Tęstinė profesinio tobulėjimo grupė 
miesto socialiniams pedagogams.

8 d.  
13.00 – 15.00 val., 
PPPT, Topolių al.12

Socialinė pedagogė E. 
Kazlauskienė

1.6. NSŠ koordinacinės grupės 
susirinkimas dėl  programos 
“Veikiame kartu: bendradarbiaujame, 
mokomės, siekiame.“

8 d.  
15.30 val., 

 Topolių al.12

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.7. Supervizijos. 15 d. 
13.00 val., 

PPŠC konferencijų 
salė, Topolių al.12 

Socialinė pedagogė E. 
Kazlauskienė

1.8. Vertinimas fiziniame ugdyme. 
Lektorius Olegas Batutis, soc. m. dr., 
LSU dėstytojas mokytas ekspertas.

16 d. 
10.00 val., PPŠC 
konferencijų salė, 

Topolių al.12  

Kūno kultūros mokytoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė, auklėtoja 
V. Vanagienė

1.9. VGK posėdis: 
1. Dėl švietimo pagalbos, ugdant 
specialiųjų poreikių mokinius. 
2. Dėl P-1 klasių ir 5 klasės 
adaptacijos mokykloje.  
3. Dėl naujai atvykusių mokinių 
adaptacijos. 

17 d.  
Pagal atskirą 
pranešimą

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L. Bartnykienė,  
VGK komanda, P, 1 ir 5 
klasių vadovai



1.10. Elektroninio dienyno praktinis 
tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje.

21 d.  
10.00 val.,  

Panevėžio lopšelis 
darželis „Sigutė“, 

Kanklių g. 8

Direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L. Bartnykienė,  
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė A. Sviderskienė

1.11. Paskaita – diskusija „Žalingi įpročiai 
– gyvenimo rykštė“.

24 d.  
8.30 val., 

Mokyklos muziejus

5 – 10 klasių mokiniai. 
Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė  
R. Leikienė, socialinė 
pedagogė E. Kazlauskienė

1.12. Mokyklos bendrabutyje gyvenančių 
mokinių susirinkimas.  

Pagal atskirą 
pranešimą

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
kūno kultūros mokytoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė, auklėtoja 
V. Vanagienė, vyr. 
auklėtojas A.Juknevičius

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Susitikimas su Panevėžio miesto 
savivaldybės administracijos 
Centralizuoto vidaus audito skyriaus 
vedėju M. Čipiniu ir vyr. specialiste J. 
Kiuraite.

6 d.  
14.00 val., 

Panevėžio miesto 
savivaldybės 

administracijos 
Centralizuotas 
vidaus audito 

skyrius, Laisvės a. 
20

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
vyr. buhalterė D. 
Šmigelskienė

2.2. Auklėtojų, spec. pedagogo, 
surdopedagogų individualioms 
pratybos vesti, kineziterapeuto, 
neformaliojo ugdymo būrelių dienynų 
tikrinimas.   

6 –10 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė



2.3. Visų pamokų (užsiėmimų) stebėjimas. 
5 – 6 klasių, norinčių kelti 
kvalifikacinę kategoriją švietimo 
pagalbos specialistų:  
vyr. surdopedagogės individualioms 
pratyboms vesti, 
vizituojančios pedagogės 
P. Stančauskienės ir vyr. 
surdopedagogės individualioms 
pratyboms vesti, vyr. spec. pedagogės, 
vyr. vizituojančios surdopedagogės 
individualioms pratyboms vesti R. 
Smirnovienės užsiėmimų stebėjimas. 

13 – 17 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
visi mokytojai ir auklėtojai

2.4. L. Bartnykienės veiklos ir atitikties 
turimai III vadybinei kvalifikacinei 
kategorijai nustatymas. 

20 – 23 d. Direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L. Bartnykienė, 
vadybos ekspertų grupė 

2.5. L. Bartnykienės veiklos ir atitikties 
turimai III vadybinei kvalifikacinei 
kategorijai nustatymas. 

20 – 23 d. Direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L. Bartnykienė, 
vadybos ekspertų grupė 

2.6. Sveikatos priežiūros specialisto darbo 
priežiūra.  

   20 – 24  d. Direktorė D. Kriščiūnienė 

2.7. 2- mokykla (aplinka). Mokyklų 
ataskaitų tikrinimas ŠVISe, 
savivaldybės suvestinės ataskaitos 
rengimas ir teikimas Informacinių 
technologijų centrui. 

Iki 24 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.8. 3D- mokykla (nepedagoginiai 
darbuotojai). Mokyklų ataskaitų 
tikrinimas ŠVISe, savivaldybės 
suvestinės ataskaitos rengimas ir 
teikimas Informacinių technologijų 
centrui.

Iki 24 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

2.9. Asmenų, dirbančių pagal siuntimus 
atlikti visuomenei naudingą veiklą, 
darbo priežiūra. 

Kiekvieną dieną Direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams J. Vlasovas



2.10. Pamokų ir užsiėmimų lankomumo 
kontrolė bei apskaita.  
 

      Visą mėnesį Socialinė pedagogė 
E. Kazlauskienė

2.11. Vaisių vartojimo skatinimo 
programos, pieno programos ataskaitų 
ruošimas.   

Iki mėnesio 
pabaigos

Socialinė pedagogė 
E. Kazlauskienė

2.12. Nemokamo mokinių maitinimo 
organizavimas, apskaitos žurnalų 
vedimas, atsiskaitymas socialinės 
paramos skyriui.   

Iki mėnesio 
pabaigos

Socialinė pedagogė  
E. Kazlauskienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Renginys, skirtas Lenkijos 
nepriklausomybės dienos paskelbimui 
paminėti. 

4 d. 
10.00 val.,  
III a. salė 
 

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
muzikos ritmikos ir 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė

3.2. Panevėžio moksleivių namų 8 klasės 
mokinių baigiamųjų dailės darbų 
tapybos ant šilko paroda „Šilko 
kerai“.

7 d.  
12.30 val., 

I a. fojė

Dailės mokytoja 
metodininė 
A.Lazdauskienė, direktorė 
D. Kriščiūnienė

3.3. Estafetės „Judėk ir būsi  sveikesnis“. 10 d.  
8.30 val., 
III a. salė

4-10 kl. mokiniai, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė R. 
Leikienė, kūno kultūros 
mokytoja metodininkė, 
kineziterapeutė, auklėtoja 
V. Vanagienė



3.4. Veiklų „ Rudens gėrybių dienos“ 
akimirkos, skirtos paskutinei rudens 
šventei paminėti.

10 d.  
Laikas pagal atskirą 

pranešimą

Surdopedagogė 
metodininkė (pradinių kl.) 
mokytoja, surdopedagogė 
metodininkė 
individualioms pratyboms 
vesti L. Lazdauskienė, 
vyr. pradinių klasių 
mokytoja G. Gižienė, 
muzikos ritmikos ir 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė, 
vyr. auklėtoja, vyr. gestų 
kalbos mokytoja 
L.Čiplienė

3.5. Renginys, skirtas mokinių 
paskatinimui mokytis.

14 d.  
14.00 val.,  

Panevėžio dailės 
galerija, 

Respublikos g. 3

Socialinė pedagogė E. 
Kazlauskienė ir 10 
geriausiai besimokančių 
mokinių

3.6. Lietuvos kariuomenės dienos 
minėjimas.

  15 d.  
12.30 val., 
III a. salė

Istorijos mokytoja L. 
Rutkauskienė, direktorė D. 
Kriščiūnienė

3.7. Renginys,  skirtas Tarptautinei 
tolerancijos dienai paminėti „Veikime 
kartu“. Svečiuose – Panevėžio 
„Šviesos“ specialiojo mokymo 
mokiniai su socialine pedagoge I. 
Antanaitiene, „Saulėtekio“ 
progimnazijos ir Margaritos 
Rimkevičaitės mokiniai su 
socialinėmis pedagogėmis.

17 d. 
8.30 val.,  
III a. salė

Socialinė pedagogė  
E. Kazlauskienė, VGK 
nariai, 5 – 10 kl. mokiniai

3.8. Lietuvos kurčiųjų uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempionatas.

23 d. 
Laikas pagal atskirą 

pranešimą,   
Vilnius

Kūno kultūros mokytoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė, auklėtoja 
V. Vanagienė, vyr. 
auklėtojas A. Juknevičius, 
Lietuvos kurčiųjų sporto 
komiteto nariai

3.9. Akcija "Sveikas pasirinkimas", skirta 
tarptautinei nerūkymo dienai 
paminėti. 

24 d. 
8.30 val., 

Mokyklos muziejus

Socialinė pedagogė E. 
Kazlauskienė



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

3.10. Respublikinės kurčiųjų moksleivių 
sportinės varžybos „Drąsus, stiprūs, 
vikrūs“.

30 d. 
11.00 val. 
Panevėžio 

„Saulėtekio“  
progimnazija, 

Statybininkų g. 24,

Kūno kultūros mokytoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė, auklėtoja 
V. Vanagienė, vyr. 
auklėtojas A. Juknevičius

3.11. Karjeros ugdymas. Išvyka į Profesinio 
rengimo centrą su 10 kl. mokiniais.

Pagal atskirą 
pranešimą

Kūno kultūros mokytoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė, 10 kl. 
auklėtoja V. Vanagienė

   3.12. Ilgalaikis projektas „Žmonės, kurie 
kuria Lietuvą“, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui 
paminėti.

Per lapkričio mėn. Vyr. lietuvių kalbos 
mokytoja L. 
Beinarauskienė, istorijos 
mokytoja metodininkė, 
pilietiškumo pagrindų 
mokytoja metodininkė  
L. Rutkauskienė


