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&  
PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

Eil. Nr. Priemonė Diena, laikas, vieta Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

  1.1. Mokyklų direktorių pasitarimas. Pagal atskirą 
pranešimą

Direktorė D. Kriščiūnienė 

1.2. Mokytojų tarybos posėdis: 
1. Dėl 2017 - 2018 m.m. pokyčių 
analizės, tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo, pasirengimo 2018- 
2019 m.m. 
2. Dėl ugdymo proceso 
organizavimo, pamokų 
paskirstymo, ugdymo turinio 
planavimo, ugdymo plano  
2018-2019 m.m. pristatymo. 
3. Dėl mokyklos finansinių 
išteklių naudojimo ir paskirstymo, 
etatinio pedagogų užmokesčio 
nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 
4. Dėl šalies ir savivaldybės 
švietimo politikos prioritetų.  
5. Dėl informacijų pateikimo.

31 d. 
10.00 val. 
I a. salė 

Direktorė D. Kriščiūnienė,  

direktoriaus pavaduotoja  
ugdymui L. Bartnykienė, 

vyr. buhalterė 
D. Šmigelskienė, 

direktorė D. Kriščiūnienė 

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


1.3. Mokyklos tarybos posėdis: 
1. 1. Dėl 2017 - 2018 m.m. 
pokyčių analizės, tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimo, 
pasirengimo 2018- 2019 m.m. 
2. Dėl ugdymo proceso 
organizavimo, pamokų 
paskirstymo, ugdymo turinio 
planavimo, ugdymo plano  
2018-2019 m.m. pristatymo. 
3. Dėl mokyklos finansinių 
išteklių naudojimo ir paskirstymo, 
etatinio pedagogų užmokesčio 
nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 
4. Dėl šalies ir savivaldybės 
švietimo politikos prioritetų.  
5. Dėl informacijų pateikimo.

31 d.  
14.00 val. 
I a. salė

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
mokyklos tarybos 
pirmininkė V. Vanagienė 

1.4. VGK  posėdis.  
1. Dėl naujai atvykusių  

mokinių pirminio vertinimo, 
mokinių sąrašų derinimo, 
dokumentų ruošimo PPT (esant 
reikalui). 

2. Dėl kitų klausimų (esant 
reikalui).

31d. 
14.00 val. 
I a. salė

VGK nariai

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Dalykų teminių planų, klasės 
vadovų, bendrabučio auklėtojų 
planų bei surdopedagogų 
individualioms pratyboms vesti, 
neformaliojo ugdymo būrelių 
programų derinimas metodinėje 
taryboje.

Iki rugsėjo 15 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė.

2.2. 2018-2019 m. m. ugdymo plano 
rengimas ir derinimas.

21-28 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė 

2.3. Mokyklos patalpų ir teritorijos 
paruošimo naujiems mokslo 
metams priežiūra.

27-31 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams J. Vlasovas

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

Iki 29 d. Sekretorė I.Čiūraitė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė

http://www.panevezys.lt/
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3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Tradicinis mokyklos bendruomenės 
fotografavimasis.

31 d. 
9.30 val. 

 Mokyklos 
kiemas

Visi mokyklos darbuotojai


