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 (  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. 
Nr.

Priemonė Diena, laikas, vieta Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Projektas „ Būk aktyvus – būsi 
sveikas“ „Streso kontrolė“ praktiniai 
mokymai. 

4 d. 
15.00 val. 

Panevėžio Alfonso 
Lipniūno 

progimnazija, 
Klaipėdos g. 138, 

Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.2. Projektas „Veikiame kartu: 
bendradarbiaujame, mokomės, 
siekiame“. Konferencija „ Iškilios 
Panevėžio krašto moterys“.

5 d.  
11.00 val. 

Panevėžio miesto 
savivaldybės viešoji 

biblioteka, 
Kniaudiškių g. 34, 

Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė

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


1.3. Projektas „Veikiame kartu: 
bendradarbiaujame, mokomės, 
siekiame“ „Veiklų bendrakūros 
kūrimas“.

6 d. 
11.00 val. 

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.4. VGK posėdis. 6 d.  
15.00 val. 

Metodinis kabinetas

VGK nariai 

1.5. Anglų kalbos užsiėmimai 
(pradedančiųjų grupė).

6,13,20 d. 
16.00 val. 

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
buhalterė – kasininkė 
J.Glemžienė, auklėtoja, 
lietuvių k. mokytoja  L. 
Lapėnienė, vyr. lietuvių 
kalbos mokytoja L. 
Beinarauskienė

1.6. Anglų kalbos užsiėmimai 
(pažengusiųjų grupė).

6,13,20 d. 
17.00 val. 

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Kūno kultūros, 
neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
auklėtoja metodininkė, 
kineziterapeutė V. 
Vanagienė, 
vyr. anglų k., technologijų 
mokytoja, dailės mokytoja 
surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti R. Kasparienė,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė, sekretorė I. 
Čiūraitė

1.7. VŠĮ Surdologijos centro 
organizuojamo filmo „Lietuvių gestų 
kalbos raida – praeitis, ateitis“ 
pristatymo renginys.

7 d. 
18.30 val.  

K/t Multikino 6 
salė, PPC Ozas, 

Ozo g. 18, Vilnius

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.8. Lenkų kalbos užsiėmimai. 7,14,21,28 d. 
16.00 val. 

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė



1.9. Olweus patyčių prevencijos 
programos instruktorių supervizija.

11 d.  
9.00 val. 
Viešbutis 

„Panorama“, Sodų 
g. 14, Vilnius

Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė

1.10. NSŠ koordinacinės grupės 
susirinkimas.

12 d.  
15.30 val.  

PPŠC, Topolių al. 
12, Panevėžys

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.11. 1. Metodinių grupių posėdžiai: 
1.1. Dėl metodinės  grupės  ataskaitos  
už  2017 m. 
1. 2. Dėl metodinės grupės veiklos 
krypčių 2018 m. 
1. 3. Dėl siūlymų  2018  m. metodinės 
tarybos veiklos programos sudarymui. 
1. 4. Dėl siūlymų  2018  m. kultūrinės 
sportinės  veiklos programos 
sudarymui. 
1. 5. Dėl lankytų seminarų 
apibendrinimo.  
2. Išplėstinis metodinės tarybos 
posėdis: 
2.1. Dėl metodinės tarybos veiklos 
ataskaitos  už 2017 m. 
2. 2. Dėl 2017 m. vykusių metodinės 
tarybos posėdžių nutarimų vykdymo.  
2. 3. Dėl siūlymų  2017 m. metodinės 
tarybos veiklos programos sudarymui. 
2. 4. Dėl siūlymų  2017 m. kultūrinės 
sportinės veiklos programos 
sudarymui. 
2. 5. Dėl lankytų seminarų 
apibendrinimo.  
2. 6. Dėl pasidalijimo gerąja patirtimi, 
sugrįžus iš seminarų, konferencijų, 
nuotolinių kursų.

12-16 d. 

29 d.

Metodinės tarybos 
pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių pirmininkai 

Metodinės tarybos 
pirmininkė 
L.Lazdauskienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti 
L.Bartnykienė, 
metodinių grupių 
pirmininkai 



1.12. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 
konferencija „Gera mokykla Lietuvai: 
kryptys ir darbai“.

13 d.  
9.00-15.00 val. 

Kauno 
technologijos 
universiteto 

„Santakos“ slėnis, 
K. Baršausko g. 59, 

Kaunas

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.13. Neigiamų socialinių veiksnių 
prevencijos projekto konferencija 
„Jūsų tyla mums – šauksmas“.

14 d.  
10.00-14.00 val. 

PPPT konferencijų 
salė, Topolių al. 12, 

Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė

1.14. Neigiamų socialinių veiksnių 
prevencijos projekto 
„Bendradarbiavimo galimybės, 
teikiant pagalbą smurtą patyrusiems 
vaikams“. 

14 d.  
10.00 val.  

PPPT konferencijų 
salė, Topolių al. 12, 

Panevėžys

Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė



1.15. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos komisijos posėdis: 
1. Dėl surdopedagogo metodininko 
(specialiojo pedagogo)  kvalifikacinės 
kategorijos suteikimo vyresniajai 
surdopedagogei (pradinių klasių) 
Ramunei Smirnovienei. 
2. Dėl specialiojo pedagogo 
metodininko kvalifikacinės 
kategorijos suteikimo vyresniajai 
specialiajai pedagogei Palmirai 
Stančauskienei.

20 d.  
12.00 val. 

Lietuvių gestų 
kalbos kabinetas

Direktorė, komisijos 
pirmininkė D. 
Kriščiūnienė, Panevėžio 
švietimo profesinės 
sąjungos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mokykloje 
pirmininko pavaduotoja  L. 
Bartnykienė, kūno kultūros 
mokytoja metodininkė V. 
Vanagienė, vyresnioji 
surdopedagogė  R. 
Kasparienė, vyresnioji 
surdopedagogė,  Lietuvos 
švietimo darbuotojų 
profesinės sąjungos  
Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 
pagrindinėje mokykloje 
pirmininkė R. 
Smirnovienė, Švietimo ir 
jaunimo reikalų skyriaus 
vyriausioji specialistė A. 
Gabrėnienė

1.16. Mokinių susirinkimas: 
1. Dėl saugaus elgesio mokinių 
žiemos atostogų metu. 
2. Dėl straipsnių rašymo į mokyklos 
el. svetainę. 
3. Dėl informacijų.

21 d. 
12.40 val. 
I a. salė 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė, klasių 
vadovai



1.17. Mokyklos tarybos posėdis: 
1. Dėl mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų (išskyrus 
psichologus) atestacijos 2018-2020 
m. programos derinimo. 
2. Dėl mokyklos tarybos metinės 
veiklos ataskaitos. Dėl 2018 m. 
mokyklos tarybos veiklos tikslų, 
uždavinių numatymo, veiklos 
planavimo projekto teikimo.  
3. Dėl 2017 m. posėdžių nutarimų 
vykdymo analizės. 
4. Dėl finansinės ataskaitos. 
5. Dėl kitų klausimų.

22 d. 
16.00 val.  
III a. salė

Mokyklos tarybos 
pirmininkė, 10 klasės 
vadovė, kūno kultūros, 
neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
auklėtoja metodininkė, 
kineziterapeutė 
V.Vanagienė, visi 
mokyklos tarybos nariai 

1.18. Mokytojų tarybos posėdis: 
1.Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2018-2020 m. programos 
derinimo. 
2. Dėl mokytojų tarybos metinės 
veiklos ataskaitos rengimo. Dėl 2018 
m. mokytojų tarybos veiklos tikslų, 
uždavinių numatymo, veiklos 
planavimo projekto teikimo.  
3. Dėl 2017 m. posėdžių nutarimų 
vykdymo analizės. 
4. Dėl mokyklos stebėsenos.

22 d. 
13.00 val. 
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė,  
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė, 
 mokytojų tarybos 
posėdžių sekretorė L. 
Beinarauskienė, visi 
mokytojai 

1.19. VGK posėdis: 
1. Dėl VGK darbo 2017 m. aptarimo, 

analizės, pokyčių. 
2. Dėl programos 2018 metams 

sudarymo. 
3. Kiti klausimai.

27 d. 
10.00 val. 

Metodinis kabinetas

VGK nariai

2. Priežiūra, konsultacijos



2.1. Atviros, integruotos  pamokos  
mokyklos svečiams, kolegoms, 
administracijai, tėvams (globėjams, 
rūpintojams), studentams, bendrai 
organizuoti renginiai, sveikatingumo 
valandėlės.

4-21 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti 
L.Bartnykienė, 
metodinės tarybos 
pirmininkė 
L.Lazdauskienė, metodinių 
grupių pirmininkai

2.2. Informacijos apie laisvas vietas 
bendrojo ugdymo mokyklose 
atnaujinimo savivaldybės 
internetinėje svetainėje 
www.panevezys.lt priežiūra. 

4-22 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratyboms vesti L. 
Bartnykienė

2.3. Savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų 
ataskaitų rinkinio audito klausimyno 
pildymas.

Iki 14 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
vyr. buhalterė D. 
Šmigelskienė

2.4. Švietimo valdymo 
informacinėje sistemoje Pirminės 
švietimo statistikos formos 3 ES-
mokykla pildymas.

Iki 15 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė

2.5. Visų dienynų pildymo kontrolė. 11-15 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė

2.6. Periodinės spaudos pagal skaitytojų 
poreikius ir finansines galimybes 
tvarkymas, saugojimas ir užsakymas.

Iki 20 d. Bibliotekininkas V. 
Glušokas

http://www.panevezys.lt


2.7. Elektroninio dienyno priežiūra bei 
pildymo kontrolė.

Iki 22 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė, sekretorė J. 
Glemžienė, informacinių 
technologijų mokytojas 
R.Kabelis 

2.8. Naktinių auklių darbo priežiūra. 23-27 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė, direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams J.Vlasovas

2.9. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų 2018-2020 metų 
atestacijos programų teikimas 
tvirtinimui Švietimo ir jaunimo  
reikalų skyriaus vedėjui.

Iki 27 d. Direktorė D. Kriščiūnienė

2.10. Duomenų apie 2017 metais nurašytus 
vadovėlius (el. paštu ir popieriniu 
variantu) pateikimas švietimo ir 
jaunimo reikalų skyriui.

Iki 29 d. Bibliotekininkas V. 
Glušokas

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

Iki 29 d. Socialinė pedagogė 
metodininkė 
E.Kazlauskienė

2.12. Pamokų lankomumo kontrolė bei 
apskaita.

Nuolat Socialinė pedagogė 
metodininkė 
E.Kazlauskienė

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

Nuolat Socialinė pedagogė 
metodininkė 
E.Kazlauskienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės



3.1. Kalėdinis vakaras mokyklos 
bendruomenei.

1 d. 
16.00 val. 
 III a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
visi mokyklos darbuotojai

3.2. Kalėdinė akcija, atvirukų ir 
sveikinimų kūrimas draugui.

1-8 d. Socialinė pedagogė 
metodininkė 
E.Kazlauskienė, visi klasių 
vadovai

3.3. Mokymo plaukti projektas „Arčiau 
vandens“ ikimokyklinio 
priešmokyklinio ugdymo grupė, 
P-1-2-3-4, 5-10 kl. 

1 – 30 d.  
Sporto komplekso 
baseinas, Jakšto g. 

1, Panevėžys

10 klasės vadovė, kūno 
kultūros, neformalaus 
ugdymo mokytoja 
metodininkė, auklėtoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė 
V.Vanagienė, vyr. 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė A. Sviderskienė,  
vyr. pradinių klasių 
mokytoja G. Gižienė, 
surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių) mokytoja, 
surdopedagogė 
metodininkė 
individualioms pratyboms 
vesti L. Lazdauskienė

3.4. VŠĮ kurčiųjų reabilitacijos centro 
paskaita ir spektaklis „Barbora 
Radvilaitė“.

4 d.  
12.40 val. 
III a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
visi mokytojai ir mokiniai

3.5. Technologijų pamokose atliktų 
darbelių paroda. 

5 d.  
12.40 val. 
I a. fojė

Vyr. technologijų 
mokytojas  
T. Jakas 

3.6. Akcija „STOP“, skirta paminėti AIDS 
dieną.

8 d. Socialinė pedagogė 
metodininkė 
E.Kazlauskienė

3.7. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. 8 d.  
10.20 val. 
III a. salė

Mokyklos taryba



3.8. Projekto, skirto Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui paminėti 
konferencija „Asmenybės. Jie kūrė 
Lietuvą“.

11 d.  
12.40 val.

Vyr. lietuvių kalbos 
mokytoja L. 
Beinarauskienė, istorijos 
mokytoja metodininkė L. 
Rutkauskienė

3.9. Paskaita mokiniams „Burnos 
higiena“.

13 d.  
8.30-9.15 val. (P-4 

klasės) 
9.25-10.10 val. 
(5-10 klasės)

Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė, klasių 
vadovai, dėstantys 
mokytojai

3.10. Rytmetis „ Kalėdų belaukiant“. 15 d.  
10.00 val.  
III a. salė

Vyr. priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė A. 
Sviderskienė, 
vyr. pradinių klasių 
mokytoja G. Gižienė,  
surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių) mokytoja, 
surdopedagogė 
metodininkė 
individualioms pratyboms 
vesti L. Lazdauskienė, 
vyr. surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti, vyr. specialioji 
pedagogė, vyr. vizituojanti 
surdopedagogė 
individualioms pratyboms 
vesti R. Smirnovienė,  
muzikos ritmikos, 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė, 
vyr. auklėtoja, vyr. gestų 
kalbos mokytoja  L. 
Čiplienė

3.11. Svečių iš Lenkijos koncertas, skirtas 
Šv. Kalėdoms.

16 d.  
10.00 val.  
III a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
visi mokytojai, mokyklos 
darbuotojai



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

3.12. Medžių puošimo šventė – konkursas 
„Kalėdų žibintas“.  

18 d. 
15.00 val.  

Panevėžio gamtos 
mokykla, Smėlynės 
g. 171, Panevėžys

Mokytojai, auklėtojai su 
mokiniais (pagal 
pageidavimą)

3.13. Kalėdų renginys mokiniams „ Kalėdų 
belaukiant“, 4 pamoka ( P-4 klasės); 
5 pamoka (5-10 klasės)

20 d. Socialinė pedagogė 
metodininkė E. 
Kazlauskienė, psichologo 
asistentė J. Kulišauskaitė 

3.14. Advento vakaronė 10 klasės 
mokiniams.

21 d.  
12.00 val. 
III a. salė

10 klasės vadovė, kūno 
kultūros, neformalaus 
ugdymo mokytoja 
metodininkė, auklėtoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė 
V.Vanagienė

3.15. Netradicinio ugdymo diena „Kalėdų 
žvaigždele, nušvieski mums kelią“.

22 d. 
10.00 val.  

Teatras „Menas“, 
Vasario 16-osios g. 

19

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, surdopedagogė 
metodininkė (pradinių 
klasių)  individualioms 
pratybos vesti L. 
Bartnykienė, mokyklos 
tarybos pirmininkė,10 
klasės vadovė, kūno 
kultūros, neformalaus 
ugdymo mokytoja 
metodininkė, auklėtoja 
metodininkė, 
kineziterapeutė 
V.Vanagienė; 
tikybos mokytoja Virginija 
Žiugždaitė, klasių vadovai

3.16. Labdaringa akcija „Pasidalinkime“. Iki 29 d. Mokyklos tarybos nariai, 
mokyklos bendruomenė


