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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

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

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. PŠC 20-etis. Konferencija 
"Kuriame pasaulį, kuriame 
gyvename". 

3 d.  
10.00 - 15.00 val. 

A. Lipniūno 
progimnazija, 

Klaipėdos g. 138, 
Panevėžys.

Direktorė D. Kriščiūnienė.

1.2. Susitikimas su karjeros 
specialistais, teikiančiais profesinio 
orientavimo paslaugas mokyklai.  

9 d. 13.00 val. 
Panevėžio švietimo 
centras, Topolių al. 

12, Panevėžys.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė.

1.3. Matematikos mokytojų pasitarimas 
„Matematikos pasiekimų 
gerinimas“.

10 d. 15 val. 
Panevėžio 

švietimo centro 
konferencijų salė, 

Topolių al. 12, 
Panevėžys.

Vyresnioji matematikos 
mokytoja Z. Bložienė.

mailto:kurciuju@kurciujumokykla.lt
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1.4. Tarptautinė metodinė konferencija 
“STEAM ugdymas tiesia kelius į 
sėkmę“. Biologijos, fizikos, 
gamtos ir žmogaus vyresniosios 
mokytojos D. Kuosienės stendinis 
pranešimas „Gamtamokslinis 
ugdymas PKNPM“.

10 d.  
9.00 val.  

Klaipėdos 
universitetas, Aula 

Magna konferencijų 
salė, Herkaus 
Manto g. 90, 

Klaipėda.

Biologijos, fizikos, gamtos 
ir žmogaus vyresnioji 
mokytoja D. Kuosienė, 
fizinio ugdymo mokytoja 
metodininkė V.Vanagienė, 
lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė L. 
Beinarauskienė, anglų ir 
technologijų vyresnioji 
mokytoja R. Kasparienė, 
surdopedagogė metodininkė 
P. Stančauskienė, mokytojo 
padėjėja J. Stogytė.1.5. Lietuvių gestų kalbos kursai 

pradedantiesiems. 
10, 14, 17, 21, 24, 
28 d. 16.00 - 17.00 

val. 
Lietuvių gestų 

kalbos kabinetas.

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
lietuvių gestų kalbos 
vyresnysis mokytojas V. 
Glušokas.

1.6. Panevėžio kurčiųjų sporto klubo 
„Vėjas“ 30-metis.

12 d. 14.00  val. 
Panevėžio kurčiųjų 

reabilitacijos 
centras 

Geležinkelio g. 2, 
Panevėžys.

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
fizinio ugdymo mokytoja 
metodininkė V. Vanagienė.

1.7. Mokytojų tarybos posėdis. 
Darbotvarkė: 
1. Dėl teminių planų, auklėtojų 
programų, tarties programų, 
individualizuotų bei pritaikytų 
programų, individualių ugdymo 
planų, klasės vadovų programų, 
pritarimo/nepritarimo. 
2.Dėl atnaujinto ugdymo turinio 
diegimo (UTA) plano. 
3. Dėl edukacinių erdvių. 
4. Dėl informacijos pateikimo.

16 d. 
14.15 val. 
Metodinis 
kabinetas.

Mokytojų tarybos nariai.



1.8. VGK  posėdis.  
Darbotvarkė: 
1. Dėl 5 klasės mokinių 
adaptacijos, dėl rizikos grupės 
mokinių elgesio bei motyvacijos.  
2. Dėl kitų klausimų (esant 
reikalui). 
3. Dėl gerosios patirties sklaidos. 
Nuolatinio domėjimosi ir kaupimo 
naujausios literatūros, seminarų 
medžiagos, internetinių nuorodų ir 
pasidalinimo gerąja patirtimi VGK, 
mokytojų tarybos, mokyklos 
tarybos, metodinės tarybos 

16 d. 
Laikas pagal atskirą 

pranešimą.

VGK nariai, 5 - 6 klasių 
vadovai.

1.9. Ikimokyklinio/priešmokyklinio 
ugdymo grupės tėvų (globėjų, 
rūpintojų) susirinkimas tema „Kaip 
galime padėti ugdytis savo vaikui“.

16 d. 17.00 val.  
I a. salė.

Ikimokyklinio/
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė A. Sviderskienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
su grupės ugdytiniais 
dirbantys auklėtojai ir 
specialistai.1.10. Grupinės konsultacijos bendrojo 

ugdymo mokyklų mokytojams 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
mokymo (ugdymo) klausimais.

16 d. 
 Pagal iš anksto 
suderintą laiką.

Lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė L. 
Beinarauskienė, 
surdopedagogė metodininkė 
P.Stančauskienė.

1.11. Bendrojo ugdymo įstaigų ir 
neformaliojo ugdymo įstaigų 
vadovų 
pasitarimas. 
Planuojami pranešimai: 
- „Švietimo pagalbos prieinamumo 
užtikrinimas specialiųjų ugdymosi 
poreikių mokiniams Panevėžio 
miesto ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklose”. 
- „Panevėžio miesto savivaldybės 
gimnazijų, kurių savininko teises 
įgyvendina Panevėžio miesto 
savivaldybė, mokinių stojimo 
rezultatų 
analizė”; 
- „Panevėžio miesto bendrojo 
ugdymo mokyklose 2022 m. 
įgyvendinamų projektų analizė: 
įgyvendinamų projektų skaičius ir 
pritrauktų lėšų suma”.

23 d. 8.30 val.  
Panevėžio m. 

savivaldybės II 
salėje, Laisvės a. 
20, Panevėžys.

Direktorė D. Kriščiūnienė.



2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Mokykla KELTE patikrina NMPP 
dalyvių sąrašus ir pažymi 
pritaikymus mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi, pagal 
Aprašo 20 punktą.

Iki 7 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
sekretorė I. Laurinavičienė.

2.2. Neigiamų socialinių veiksnių 
prevencijos projektų įgyvendinimo 
stebėsena.

7-30 d. Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.

2.3. Pamokų/užsiėmimų stebėjimas 
pagal KGR veiklos planą.

14-18 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
mokytojai ir auklėtojai.

2.4. Mokyklos 5 – 8 klasių mokinių bei 
mokytojų apklausa.  

15-24 d. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
sekretorė I. Laurinavičienė, 
mokytojai.

2.5. Projektas ,,Mus kalbina knygos 
lapeliai“.

21-30 d. Vyresnieji auklėtojai A. 
Juknevičius, E. 
Valentinavičienė, vyresnysis 
gestų kalbos mokytojas V. 
Glušokas. 

2.6. Projektinė savaitė „Sveika 
mityba“.

21-25 d. Biologijos, fizikos, gamtos 
ir žmogaus vyresnioji 
mokytoja D. Kuosienė, 
chemijos, geografijos 
mokytoja metodininkė J. 
Pūkaitė.2.7. Mokyklos internetinės svetainės 

stebėsena (stebėjimo rodikliai: 
2022-2024 m.m. mokyklų ugdymo 
turinio atnaujinimo (UTA) 
įgyvendinimo priemonių planai).

26-31 d. Direktorė D. Kriščiūnienė.

2.8. Organizuoti mokymus/paskaitas 
mokytojams, dirbantiems su SUP 
(turintiems elgesio ir emocijų 
sunkumų) vaikais. 

Socialinės 
pedagogės darbo 

laiku.

Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.



2.9. Vaisių vartojimo skatinimo 
programos ataskaitų ruošimas, 
nemokamo mokinių maitinimo 
organizavimas, apskaitos žurnalų 
vedimas, atsiskaitymas socialinės 
paramos skyriui.

Nuolat. Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.

2.10. Įvairios šviečiamosios ir 
mokomosios informacijos 
rengimas bei viešinimas stenduose, 
mokyklos internetinėje svetainėje.

Nuolat. Mokyklos administracija, 
mokytojai, specialistai, 
VGK nariai, 
sveikatos priežiūros 
specialistė I. Vaičiuvienė, 
bendrabučio auklėtojai.

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

3.1. Pradinių klasių mokinių projektinė 
veikla „Praverkime duris į praeitį“. 
Edukacinė programa Kraštotyros 
muziejuje „Akmens amžiaus 
detektyvai“. 

Pagal atskirą 
pranešimą 
 (1-4 d.).

Pradinių klasių mokytojos 
metodininkės L. 
Lazdauskienė ir L. 
Palionienė. 

3.2. Panevėžio miesto švietimo įstaigų 
mokytojų, švietimo pagalbos 
specialistų, ugdytinių ir jų tėvų 
projektas – iniciatyva „Pasveikink 
panevėžietį“. 

4 - gruodžio 31 d. 
(registracija 

elektroniniu paštu 
pasveikinkpanevezi
eti@gmail.com iki 

10 d.).

Koordinatorė - lietuvių 
kalbos mokytoja 
metodininkė L. 
Beinarauskienė. Dalyvauja 
fizinio ugdymo mokytoja 
metodininkė V. Vanagienė, 
dailės mokytoja 
metodininkė 
A.Lazdauskienė, auklėtojas 
ir informacinių technologijų 3.3. Susitikimai, renginiai, festivaliai su 

įvairių tautybių, žmonėmis, 
bendruomenėmis.

6 d. Taryba, direktorė D. 
Kriščiūnienė.

3.4. Pradinių klasių mokinių projektinė 
veikla „Praverkime duris į praeitį“. 
Edukacinė, pažintinė, patiriamoji 
išvyka į Upytės linų muziejų. 

Pagal atskirą 
pranešimą  
(7-11 d.).

Pradinių klasių mokytojos 
metodininkės L. 
Lazdauskienė ir L. 
Palionienė. 

3.5. Renginys ,,Skaitymo dirbtuvės – 
piešiu tekstą‘‘.

7-11 d. ar 14-18 d. VGK nariai, dailės 
mokytoja metodininkė A. 
Lazdauskienė.

mailto:pasveikinkpanevezieti@gmail.com


3.6. Kūrybinės dirbtuvės 1 - 10 klasių 
mokiniams tema  "Gerų darbų 
kraitė". 

9 d. 13.30 val.  
ir 30 d. 15.00 val.  

Visapusiško 
lavinimo centras, 

Respublikos g. 37.

Klasių vadovai.

3.7. Susitikimas su kun. V. Kodžiu. 9 d. 12.10 – 12.30 
val. 

 I a. fojė.

Mokytojai, mokiniai, 
specialistai, darbuotojai.

3.8. Socialinių įgūdžių užsiėmimai 
5-10 klasių mokiniams „Smurto 
prevencija ir sveikų santykių 
ugdymas“.

 9, 11, 16, 18 d. Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.

3.9. Susitikimas su LR ŠMSM atstovu 
I. Gaižiūnu ir kitais specialistais. 

10 d. 14.00 val. 
PŠC "RoboLabas", 
Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys. 

Direktorė D. Kriščiūnienė.

3.10. Mono spektaklis „Namai“. 11 d. 
8.30 val. 

III a. salė.

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
6-10 klasių mokiniai ir 
klasių vadovai: 
V.Vanagienė, 
D.Kriščiūnienė, 
L.Beinarauskienė.3.11. Lietuvių kalbos instituto 

organizuojamas konkursas ,,Kas 
man yra lietuvių kalba?"

12 d. 9 klasės mokinė M. 
Tamonytė, lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė L. 
Beinarauskienė.

3.12. Lenkijos nepriklausomybės dienos 
minėjimas. 

12 d. 12.00 val.  
III a. salė. 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
mokyklos tarybos 
pirmininkė V. Vanagienė.  
Dalyvauja mokytojai, 
mokyklos darbuotojai, 
bendruomenės atstovai.

3.13. Tiriamoji, pažintinė veikla. Išvyka 
į Panevėžio gamtos mokyklą.

14 d. 15.30 val. 
Panevėžio gamtos 

mokykla, Smėlynės 
g. 171, Panevėžys.

Neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė V. 
Vanagienė.

3.14. Pradinių klasių mokinių projektinė 
veikla „Praverkime duris į praeitį“. 
Edukacinė programa Kraštotyros 
muziejuje „Kai gyveno karaliai“.  

Pagal atskirą 
pranešimą  
(14-18 d.).

Pradinių klasių mokytojos 
metodininkės L. 
Lazdauskienė ir L. 
Palionienė. 



3.15. Tarptautinės iniciatyvos 
„Globalaus švietimo savaitė 
2022“ renginių 
ciklo dalis - iššūkių savaitė „Esu 
atsakingas“. 

14 – 20 d. Mokytojai, klasių vadovai, 
auklėtojai, socialinė 
pedagogė E.Kazlauskienė.

3.16. Tolerancijos dienos renginys „Turi 
norą – randi būdą“.

16 d. 13.00 val. 
Panevėžio 

moksleivių namai 
Parko g. 79, 
Panevėžys.

Neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė V. 
Vanagienė, vyresnysis 
auklėtojas A. Juknevičius.

3.17. Renginys 1 - 4 ir 5 - 10 klasių 
mokiniams tema  "Teisingu keliu", 
skirtas Tarptautinei tolerancijos 
dienai paminėti. 

18 d. 
 8.30 val.  

I aukšto salė.  

Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė, pradinių 
klasių mokytojos 
metodininkės L. Palionienė 
ir L. Lazdauskienė, 
surdopedagogė metodininkė 
P. Stančauskienė, muzikinės 
ritmikos mokytoja 
metodininkė R. 
Liutkevičienė, Panevėžio 
pradinės mokyklos socialinė 
pedagogė L. Seferolgu ir 
mokiniai.3.18. Popietė "Sugrįžus iš kelionės po 

Saudo Arabijos karalystę". Foto 
parodos apie Saudo Arabiją 
atidarymas.

18 d.  
8.30 val. 

III a. salė.

Bibliotekininkas 
V.Glušokas.

3.19. Prevencinis -  edukacinis renginys 
„Aš noriu  tave  išgirsti“.  

21 d.  
15.30 val.  

Panevėžio gamtos 
mokykla, 

 Smėlynės g. 171, 
Panevėžys.

Neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė V. 
Vanagienė.

3.20. Užsiėmimas 5 - 10 klasių 
mokiniams tema "Būkime kartu", 
skirtas paminėti dienai be tabako. 

21 d.  
14.00 val. 
III a. salė.

Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.  
Dalyvauja švietimo 
pagalbos specialistai ir 
mokiniai iš Panevėžio 
"Šviesos" specialiojo 
ugdymo centro kartu su 
mokiniais.



________________________

3.21. Edukacija su kirpėja 5-10 klasių 
mokiniams.

21 d. 10.20 val. 
III a. salė. 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
mokyklos tarybos 
pirmininkė V. Vanagienė, 
sveikatos priežiūros 
specialistė I. Vaičiuvienė.

3.22. Renginys ,,Skaitymo dirbtuvės – 
piešiu tekstą‘‘.

21 d. VGK nariai, dailės 
mokytoja metodininkė A. 
Lazdauskienė.3.23. Pradinių klasių mokinių projektinė 

veikla „Praverkime duris į 
Lietuvos praeitį“.  

Pagal atskirą 
pranešimą  
(21-25 d.).

Pradinių klasių mokytojos 
metodininkės L. 
Lazdauskienė  ir L. 
Palionienė, istorijos, 
pilietiškumo pagrindų 
mokytoja metodininkė L. 
Rutkauskienė.3.24. Lietuvos kurčiųjų uždarų patalpų 

lengvosios atletikos čempionatas. 
24 d. 11.00 val. 

Lengvosios 
atletikos maniežas.

Neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė V. 
Vanagienė, vyresnysis 
auklėtojas A. Juknevičius.

3.25. Užsiėmimas „STEAM ugdymas“. 28 d. 15.30 val. 
Panevėžio STEAM 

centras 
Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys.

Neformalaus ugdymo 
mokytoja metodininkė V. 
Vanagienė.

3.26. Pradinių klasių mokinių 
projektinės veiklos  „Praverkime 
duris į praeitį“ apibendrinimas - 
stendo parengimas mokyklos 
koridoriuje.

30 – gruodžio 2 d. Pradinių klasių mokytojos 
metodininkės 
L.Lazdauskienė  ir L. 
Palionienė.

3.27. Nacionalinės švietimo agentūros 
projektas „Įtraukiojo ugdymo 
galimybių plėtra, I etapas“.

Pagal atskirą 
pranešimą.

Surdopedagogė 
metodininkė P. 
Stančauskienė, lietuvių 
kalbos mokytoja 
metodininkė L. 
Beinarauskienė, 
bibliotekininkas, vyresnysis 
gestų kalbos mokytojas V. 3.28. Akcija 5 - 10 klasių mokiniams 

tema "Tolerancijos namas".
Pagal atskirą 
pranešimą.

Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė, IĮ 
"Jurgitėlės amatai" vadovė 
J.  Čiplytė ir dailės 
mokytoja metodininkė A. 
Lazdauskienė.


