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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA  

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

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

1.1. Programos „Interaktyvios priemonės 
pradiniame ugdyme“ I modulis 
Mokymų ciklas „Interaktyvios 
priemonės pradiniame ugdyme“.

3 d. 10.00 val. 
Panevėžio robotikos 
centras „RoboLabas“ 

Kniaudiškių g. 40,  
Panevėžys.

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

1.2. Panevėžio miesto geografijos 
mokytojų metodinis susirinkimas 
„Atnaujintų programų aktualijos“.

4 d. 11.00 val. 
PŠC konferencijų 

salė, Topolių al. 12, 
Panevėžys.

Geografijos mokytoja 
metodininkė J. Pūkaitė.

1.3. STEAM centro edukacija „Perlų 
karalystė“.

5 d. 16.00 val. 
Kniaudiškių g. 40.

Direktorė D. Kriščiūnienė.

1.4. Programos „Kūrybiškas ir kokybiškas 
atnaujintos katalikų tikybos 
programos įgyvendinimas. Teoriniai 
ir praktiniai aspektai.“ I modulis  
„Atnaujinta katalikų tikybos 
programa: naujovės ir kaip jas 
įgyvendinti?“.

6 d.  
VMA.

Tikybos mokytoja V. 
Žiugždaitė.
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1.5. Programos „Šokių pamokos pagal 
UTA“III modulis „Kūrybiškumo 
kompetencija šokio pamokoje“.

10 d. 16.00–18.00 
val. 

VMA.

Pradinių klasių mokytojos 
metodininkės L. Lazdauskienė 
ir L. Palionienė, muzikinės 
ritmikos mokytoja 
metodininkė R. Liutkevičienė.

1.6. Pažintis su moderniomis 
programinio valdymo staklėmis.

10 d. 10.00 val. 
Panevėžio mokymo 

centras 
Staniūnų g. 68, 

Panevėžys.

Technologijų mokytojas 
metodininkas R. 
Kupčinskas.

1.7. Programos „Ugdymo turinio 
atnaujinimas: sėkmingo pasirengimo 
žingsniai“ II modulis „Formuojamojo 
ir apibendrinamojo vertinimo dermė 
mokinių pasiekimams ir pažangai 
(atnaujinto ugdymo turinio 
kontekstas)“.

16 d. 9.00 val. 
PŠC konferencijų 

salė, Topolių al. 12, 
Panevėžys.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.

1.8. Programos „Švietimo pagalba 
mokymosi sunkumų turintiems 
mokiniams“ III modulis 
„Aktyvinantys ir motyvuojantys 
veiklai metodai“.

25 d. 14.00 val. 
Panevėžio Alfonso 

Lipniūno 
progimnazija, 
Klaipėdos g. 

138, Panevėžys.

Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.

1.9. VGK posėdis. 
1. Dėl mokinių, besimokančių pagal 
pritaikytas ir individualizuotas 
programas, I-ojo pusmečio rezultatų 
analizės, darbo būdų ir metodų, 
įsivertinimo. 
2. Dėl mokinių sąrašo sudarymo, 
kuriems 2023 m. reikalingas PPT 
įvertinimas (priešmokyklinio ugdymo 
grupė – Emilis Lupeikis, Emilis 
Tančikas, Smiltė Žukaitė). 
3. Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo bei IUP apibendrinimo. 
4. Dėl kitų klausimų.

25 d. 
Metodinis kabinetas 
(Laikas pagal atskirą 

pranešimą).

VGK nariai.

1.10. Programos „Efektyvus dokumentų 
valdymas ir praktiniai 
sprendimai“ III modulis „Dokumentų 
valdymo aktualijos: rengimas, 
pasirašymas, tvarkymas ir 
apskaita“.

25 d. 9.00 val. 
VMA.

Sekretorė, administratorė I. 
Laurinavičienė.



1.11. Socialinių pedagogų pasitarimas 
„Aktyvinantys ir motyvuojantys 
veiklai metodai“.

25 d. 14.00 val. 
A. Lipniūno 

progimnazija,  
Klaipėdos g. 138, 

Panevėžys.

Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.

1.12. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų 
vadovų/priešmokyklinio ugdymo 
mokytojų gerosios patirties, dirbant 
su atnaujinta priešmokyklinio 
ugdymo programa, pasidalinimas.

25 d. 14.00 val. 
 l/d „Papartis“,  

Dariaus ir Girėno g. 
41, Panevėžys.

Vyresnioji priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja A. 
Sviderskienė.

1.13. Programos „Krikščioniški kodai 
medijose: teologija J.R.R. Tolkien 
kūryboje“ IV modulis „Krikščioniški 
ženklai ir simboliai J. J. R. Tolkien 
kūryboje: „Žiedų Valdovas: Žiedo 
Brolija“.

28 d. Panevėžio 
vyskupijos 

Sielovados centras, 
Marijonų g. 

24, Panevėžys.

Tikybos mokytoja V. 
Žiugždaitė.

1.14. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 
profesinio orientavimo programos 
įgyvendinimo priemonių plano 
apžvalga. 

30 d. 10.00 val. 
Nuotolinis 

susitikimas.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.

1.15. Programos ,,Sėkmingas meninis 
ugdymas įgyvendinant PU programą“ 
II modulis ,,Dainavimas ir žaismė 
priešmokykliniame ugdyme“.

31 d. 10.00 val. 
Panevėžio lopšelis-
darželis ,,Žibutė“, 

Pušaloto g. 26, 
Panevėžys.

Muzikinės ritmikos, 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė.

2. Priežiūra, konsultacijos

2.1. Įstaigų 2023-2025 metų strateginio 
plano projekto, 2023 m. veiklos plano 
pirminio projekto teikimas mokyklos 
kuratoriui.

2-6 d. Direktorė D. Kriščiūnienė.

2.2. Pavyzdinių NMPP užduočių 
testavimo galimybių aptarimas NSA 
demonstracinėje testavimo sistemoje 
BETA (prisijungimo adresas https: //
beta.etestavimas.lt/) (Nacionalinių  
mokinių  pasiekimų patikrinimų  
organizavimo  ir vykdymo 
tvarkos aprašas 52 p.).

Iki 9 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
pradinių klasių mokytoja L. 
Lazdauskienė.

2.3. Susitikimas su priskirtų švietimo 
įstaigų direktoriaus pavaduotojais 
ugdymui dėl ugdymo karjerai planų.

10 d. 14.00 val. 
PŠC konferencijų 

salė, Topolių al. 12, 
Panevėžys.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.



2.4. Mokyklos bibliotekos apskaitos 
dokumentų teikimas švietimo 
skyriaus specialistei I. Zaveckienei.

10 d. Bibliotekininkas V. Glušokas.

2.5. Iš sistemos KELTAS išspausdinami 
NMPP kiekvienos 4 klasių grupės 
vykdymo protokolai ir grupių 
vardiniai mokinių sąrašai su 
mokiniams priskirtais prisijungimo 
duomenimis (prisijungimo adresu, 
vardais ir  slaptažodžiais) 
(Nacionalinių mokinių 
pasiekimų patikrinimų organizavimo 
ir vykdymo tvarkos aprašas 25 p.).

10-13 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė ir 
sekretorė I. Laurinavičienė.

2.6. 2022 metų statistinių ataskaitų LIBIS 
programos Bibliotekų statistikos 
modulyje rengimas.

11-12 d. Bibliotekininkas V. Glušokas.

2.7. 2022 m. veiklos plano vykdymo 
ataskaitų (su lydraščiu) teikimas ir jų 
talpinimas įstaigos interneto 
svetainėje.

Iki 16 d. Direktorė D. Kriščiūnienė.

2.8. Švietimo įstaigos darbo tvarkos 
taisyklių, reglamentuojančius 
susitarimus dėl pedagoginių 
darbuotojų nekontaktinių valandų 
darbo atlikimo, dalių išrašų 
pateikimas.

16-20 d. Direktorė D. Kriščiūnienė ir 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.

2.9. Ikimokyklinių įstaigų direktorių 
pavaduotojų ugdymui metodinio 
būrelio susirinkimas.

17 d. 13.00 val. 
VMA.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.

2.10. 2022 metų veiklos ataskaitos 
derinimas su mokyklos kuratoriumi.

Iki 23 d. Direktorė D. Kriščiūnienė.

2.11. 4 klasės skaitymo nacionalinių 
mokinių pasiekimų patikrinimas.

25 d. 8.45-9.45 val. 
Informacinių 
technologijų 
kabinetas.

Pradinių klasių mokytoja L. 
Lazdauskienė, vykdymo 
grupė.



2.12. NMPP 4 klasių mokinių rezultatų 
skelbimas sistemoje KELTAS ir jų 
perdavimas Mokinių registrui. 
Sistemoje KELTAS skelbiami ir 
apibendrinti rezultatai savivaldybių 
administracijoms (Nacionalinių 
mokinių pasiekimų patikrinimų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos 
aprašas 48 p.).

Nuo 30 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė ir 
sekretorė I. Laurinavičienė.

2.13. Ikimokyklinių įstaigų meninio 
ugdymo mokytojų metodinio būrelio  
susirinkimas.

31 d. 9.30 val. 
Panevėžio lopšelis-
darželis ,,Žibutė“, 

Pušaloto g. 26, 
Panevėžys.

Muzikinės ritmikos, 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė.

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

Nuolat. Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė.

2.15. 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. Panevėžio ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų pedagogų ir ugdytinių 
kūrybinės dirbtuvės „Erdvinių  
snaigių šėlsmas“.

2–31 d. 
Panevėžio lopšelio-

darželio 
„Sigutė“ interneto 
svetainė ir įstaigos 
Facebook grupė.

Vyresnioji priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja A. 
Sviderskienė.

3.2. Tarptautinis projektas „Sniego 
karalystė 2023“.

9 d. – vasario 28 d. Vyresnioji priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja A. 
Sviderskienė ir ugdytiniai.

3.3. Bažnyčios prakartėlių lankymas. 10 d. 12.20 val. Tikybos mokytoja V. 
Žiugždaitė, 2-3 klasės 
mokiniai.



3.4. Skaitymai prie laužo ,,Gyvųjų 
lūpomis” (atsiminimų skaitymas 
žodine ir gestų kalbomis). Renginys 
skirtas Laisvės gynėjų dienai ir 
Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

11 d. 12.20 val. 
Mokyklos 

edukacinės erdvės.

Istorijos, pilietiškumo 
pagrindų mokytoja 
metodininkė L.  
Rutkauskienė,  lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė L. 
Beinarauskienė, vyresnioji 
lietuvių kalbos mokytoja 
D. Matuzienė, technologijų 
mokytojas metodininkas R. 
Kupčinskas. Dalyvauja visa 
mokyklos bendruomenė.

3.5. Integruota lietuvių kalbos, 
informacinių technologijų, 
matematikos, dailės, technologijų, 
fizinio ugdymo pamoka - kūrybinių 
skaitymų diena 2–3 kl. 
(pagal Mariaus Marcinkevičiaus 
knygą „Akmenėlis“).

12 d. 14.30 val. 
Panevėžio 

„Saulėtekio“ progim
nazija, 5 kabinetas, 
Statybininkų g. 24, 

Panevėžys.

Direktorė D. Kriščiūnienė.  

3.6. Kur slypi laimė? 18 d. 15.00 val. 
PŠC konferencijų 

salė, Topolių al. 12, 
Panevėžys.

Bibliotekininkas V. Glušokas.

3.7. Tvarumo idėjos ugdyme. Antrinės 
žaliavos ir makrame technika.

20 d. 13.00–15.00 
val. Panevėžio 

lopšelis-darželis 
„Draugystė“, 
Žemaičių g. 23, 

Panevėžys.

Vyresnioji priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja A. 
Sviderskienė.

3.8. Projektas ,,Mus kalbina knygų 
lapeliai“ (ekskursija į knygų 
spaustuvę).

Pagal atskirą 
pranešimą.

Vyresnioji auklėtoja  E. 
Valentinavičienė, vyresnysis 
auklėtojas A. Juknevičius, 
vyresnysis gestų kalbos 
mokytojas V. Glušokas.

3.9. Vaikų darbelių paroda „Tolerancijos 
namelis“.

Pagal atskirą 
pranešimą, 
Panevėžio 

bibliotekoje 
„Žiburėlis“, Parko g. 

49, Panevėžys.

I. Ciplytė, vyresnioji 
auklėtoja E. 
Valentinavičienė, socialinė 
pedagogė ekspertė E. 
Kazlauskienė.



________________________

3.10. 9-10 kl. viktorina „Žiemojantys 
paukščiai“.

19 d. 11.15 – 12.00 
val. 

Muziejus.

Chemijos, geografijos 
mokytoja metodininkė J. 
Pūkaitė, biologijos, fizikos, 
gamtos ir žmogaus mokytoja 
metodininkė D. Kuosienė.

3.11. Respublikinis ikimokyklinio ir  
priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 
mokytojų  projektas „Mano pojūčių 
pasaulis su STEAM“.

23 d. – vasario 10 d. 
Panevėžio lopšelio-

darželio 
„Papartis“ internetinė 

svetainė  https://
ldpapartis.lt/ ir 

Facebook paskyra 
(nuo vasario 14 d.).

Vyresnioji priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja A. 
Sviderskienė ir ugdytiniai.

3.12. Popietė ir piešinių paroda „Žiemos 
spalvos“.

24-27 d. 
Bendrabutis. 

Vyresnioji auklėtoja G. 
Gučienė.

3.13. VDU studentų praktika. Mokytojų/ 
švietimo pagalbos specialistų 
pamokų/užsiėmimų stebėjimas pagal 
tvarkaraštį.

26 d. 
 Nuo 8.30 val. iki 

15.00 val.

Visi mokytojai/auklėtojai, 
švietimo pagalbos specialistai, 
direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.

3.14. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų bei pradinio ugdymo 
mokinių tarptautinis projektas „Kartu 
paskaitykim knygelę“.

Visą mėnesį. Vyresnioji priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja A. 
Sviderskienė  ir 
surdopedagogė metodininkė 
individualioms pratyboms 
vesti P. Stančauskienė.
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