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DARBO PLANAS 
KOVO MĖNESIUI 

2023-02-28 
Panevėžys 

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

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai 
1.1. Posėdis dėl projektinės veiklos. 

 
1 d. 9.00 val. 

PŠC, Topolių al. 12, 
Panevėžys. 

Direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.2. Tarybos posėdis. 
Darbotvarkė: 
1. Dėl miesto ir šalies švietimo 
politikos prioritetų, 
bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais. 
2. Dėl mokyklos veiklos ataskaitos 
už 2022 m. ir 2023 m. veiklos 
plano pristatymo. 
3. Dėl mokyklos stebėsenos. 
4. Dėl mokyklos finansinių išteklių. 
5. Dėl informacijų pateikimo. 

1 d. 12.00 val. 
Gestų kalbos 

kabinetas. 

Tarybos pirmininkė V. 
Vanagienė, tarybos nariai, 
direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.3. Maitinimo komisijos posėdis: 
Darbotvarkė: 
1. Dėl maitinimo dienos normų. 
2.Dėl mokyklos mokinių maitinimo 
organizavimo tvarkos. 
3. Dėl informacijų. 

1d. 14.30 val. 
Direktoriaus kab. 

Maitinimo komisija, direktorė 
D.Kriščiūnienė. 

1.4. Mokytojų kūrybinės dirbtuvės. 7 – 30 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė, visi 
mokytojai pagal sudarytą 
grafiką. 

1.5. Susitikimas su vyriausiąja 
kompiuterių sistemų specialiste 
Daiva Virkutiene. 

8 d. 11.00 val. 
Laisvės a. 20,  
I aukšto salė,  

Panevėžys 

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
administratorė V. 



Kučinskienė. 

1.6. Pasitarimas dėl Lietuvos mokinių 
technologijų olimpiados Panevėžio 
m. etapo „Kūrybos virusas 2023“ 

9 d. 15.00 val. 
Nuotoliniu būdu 

Technologijų mokytojas 
metodininkas R. Kupčinskas. 

1.7. 7 kl. mokinių dalyvavimas 
Panevėžio Rotary klubo 
pažangumo skatinimo projekte. 

Dokumentų 
pateikimas iki 10 d. 

17.00 val. 

Direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.8. PPPT psichologės Rasos 
Praninskienės paskaita apie 
mokinių konfliktų sprendimą 
(vykdant Mokytojų tarybos 
posėdžio, vykusio 2023-02-08 
nutarimą). 

13 d. 16.00 val. 
Nuotolinė. 

Direktorė D.Kriščiūnienė. 
Dalyvauja visi pedagogai. 

1.9. Socialiniai pusryčiai. 20 d. 8.30 val. 
VŠĮ Neįgaliųjų 

integracijos centras, 
Parko g. 35-1, 

Panevėžys. 

Direktorė D. Kriščiūnienė. 

1.10. Lietuvos kurčiųjų draugijos LKD 85 
metų veiklos minėjimo renginys. 

24 d. 18.00 val. 
Pramogų ir 

laisvalaikio centras 
„Oazė“, Baltų pr. 16, 

Kaunas 

Direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.11. Praktinių konferencijų ciklas 
„Mokykla – KIEKVIENAM“. II 
dalis – Respublikinė mokslinė-
praktinė konferencija „Įtraukusis 
ugdymas. Mokomės gyventi kartu.“ 

28 d. 9.00 val. 
Mykolo Karkos 

pagrindinė mokykla, 
Dariaus ir Girėno g. 

26, Panevėžys 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė. 

1.12. Iškilmingas Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės atminimo medalio „Tarnaukite 
Lietuvai“ apdovanojimas mokyklos 
direktorei, visuomenininkei D. 
Kriščiūnienei, Lietuvos Respublikos 
Seimo įvertintai už filantropinę 
veiklą, ypač jaunų žmonių 
saviraiškos skatinimą ir rėmimą. 

30 d. 13.00 val., 
Panevėžio dailės 

galerija, Respublikos 
g. 3, Panevėžys. 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė. 

1.13. Pasitarimas tema „Patyčių dėžutės! 
Jų veiksmingumas, sėkmės istorijos“. 

30 d. 14.00 val. 
Nuotoliniu būdu. 

Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė. 

1.14. Mokymų programa „Asmeninių 
kompetencijų ir bendrųjų įgūdžių 
tobulinimas pagal projektą „Kultūros 
paveldo įkvėptas mokymasis visą 
gyvenimą“ (Project CULTURAL 
HERITAGE- INSPIRED 
LIFELONG LEARNING 
2021-2-LT01-KA210-ADU-
000051260). 
 

Pagal atskirą 
pranešimą. 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
tikybos mokytoja 
V.Žiugždaitė, istorijos, 
pilietiškumo pagrindų 
mokytoja metodininkė 
L.Rutkauskienė, vyresnioji 
auklėtoja L.Lapėnienė, 
lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 
L.Beinarauskienė. 

2. Priežiūra, konsultacijos 



2.1. Patyčių ir smurto paplitimo 
mokykloje tyrimo „Kaip aš jaučiuosi 
mokykloje?“ organizavimas. 

1-17 d. Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė. 

2.2. Virėjų darbo kontrolė. 
Maitinimo paslaugų 
administratoriaus darbo kontrolė. 

6-10 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams R. Puidokas. 

2.3. Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos periodinė  ikimokyklinio 
ir  priešmokyklinio ugdymo kontrolė. 

7 d. 9.00 val. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
vyresnioji priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja 
A.Sviderskienė. 

2.4. Susitikimas su 10 – os klasės 
mokinės tėvais ir globėjais.  

13 d. 9.30 val.  
Direktoriaus 
kabinetas. 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė. 

2.5. Higieninės būklės komisijos darbo 
priežiūra. 
Skalbėjo darbo priežiūra. 

13-16 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams R. Puidokas. 

2.6. Duomenų pateikimas apie 
planuojamą mokinių skaičių 
kiekvienos klasės sraute ir klasių 
skaičių kiekviename sraute, mokinių, 
ugdomų pagal priešmokyklinio 
ugdymo programą, skaičių ir 
priešmokyklinių ugdymo grupių 
skaičių  2023-2024 m. m.  

Iki 20 d.  Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė. 

2.7. Pastatų priežiūros specialistų darbo 
kontrolė. 

20-24 d. Direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams R. Puidokas. 

2.8. Informacijos pateikimas apie 
surdopedagogų poreikį 2023-2024 
m. m. 

Iki 24 d.  Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė. 

2.9. Sistemoje KELTAS pagal 
Nacionalinės švietimo agentūros 
kiekvienam PUPP srautui priskirtas 
vietas mokinius suskirsto į srautus ir 
protokolus (PUPP organizavimo ir 
vykdymo tvarkos aprašo 28,5 p.). 

Iki kovo 31 d.  Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
administratorė V. 
Kučinskienė. 

2.10. Mokinių buities kontrolė (švara, 
tvarka, dienos režimas) bendrabutyje. 

1-31 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams R. Puidokas. 

2.11. Mokyklos  internetinės svetainės 
stebėsena. 

1-31 d.  Direktorė D. Kriščiūnienė, 
kompiuterių specialistas J. 
Jaruševičius. 

2.12. Auklėtojų,  švietimo pagalbos 
specialistų: specialiojo pedagogo, 
surdopedagogų individualioms 

1 – 31 d. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė.  



pratybos vesti, kineziterapeuto, 
socialinio pedagogo, psichologo 
asistento, mokytojų padėjėjų, 
neformaliojo ugdymo vadovų, 
užsiėmimų stebėjimas 
kontaktiniu/nuotoliniu būdu. 
Atestuotis planuojančių mokytojų 
veiklos priežiūra. 

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

1 – 31 d. Socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė. 

2.14. UTA (ugdymo turinio atnaujinimas). Pagal atskirą 
pranešimą. 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
mokytojai. 

2.15. Informacijos apie VGK 
organizuojamas veiklas talpinimas 
stende, mokyklos internetinėje 
svetainėje. 

Nuolat. VGK nariai. 

2.16. Individualių specialistų konsultacijų 
tėvams (globėjams, rūpintojams), 
iškilus mokymosi sunkumams bei 
integruotai besimokančių klausos 
negalę turinčių mokinių tėvams 
(globėjams, rūpintojams) teikimas, 
pagalbos dėl profesijos pasirinkimo 
teikimas.  

Tėvų (globėjų, 
rūpintojų) 

susirinkimų ir 
individualių 

susitikimų metu. 

VGK nariai. 

2.17. Informacinė pertrauka mokiniams 
(viešai pagerbiami mokiniai už 
pasiekimus įvairiose veiklose, 
suteikiama informacija aktualiais 
klausimais) 

Esant poreikiui. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
VGK nariai. 

2.18. Bendradarbiavimas su Panevėžio 
PPT bei kitų Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokyklų ir ugdymo 
centrų VGK, socialiniais partneriais 
(konsultavimasis rengiant 
dokumentus į PPT, ugdant vaikus su 
kompleksinėmis negalėmis). 

Nuolat. VGK nariai. 

2.19. Spec. pedagogo, socialinio 
pedagogo, surdopedagogų 
individualioms pratyboms vesti, 
judesio korekcijos specialisto,  
mokytojo padėjėjų, sveikatos 

Pagal patvirtintus 
tvarkaraščius ir 
darbo laikus. 

VGK nariai, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui L. 
Bartnykienė. 



priežiūros specialisto, 
bibliotekininko pagalbos teikimas. 

2.20. Individualios konsultacijos. Nuolat. VGK nariai. 
2.21. Mokinių, besimokančių pagal 

individualizuotas ir pritaikytas 
programas, veiklų (pamokose, 
neformalaus ugdymo metu, 
bendrabutyje) stebėjimas.  

Nuolat. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė. 

2.22. Kolegialaus grįžtamojo ryšio 
pamokų stebėjimas. 

Nuolat. Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Bartnykienė, 
mokytojai.  

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

Nuolat. Mokyklos administracija, 
mokytojai, specialistai, VGK 
nariai, sveikatos priežiūros 
specialistė A.Bogomolova, 
auklėtojai. 

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės 
3.1. Pradinių klasių mokinių projektinė 

veikla “Lietuvių kalbos dienos”.  
Keramikos užsiėmimas „Mano 
raidelė“. 

1 d. 15.00 val. Keramikos būrelio vadovė J. 
Čiplytė, pradinių klasių 
mokytojos metodininkės L. 
Lazdauskienė ir L. 
Palionienė. 

3.2. Kaziuko mugė. 3 d. III a. salė. Direktorė D.Kriščiūnienė, 
socialinė pedagogė ekspertė 
E. Kazlauskienė, klasių 
vadovai, dalyvauja mokyklos 
bendruomenė. 

3.3. RoboLabas užsiėmimai. 2, 9, 16, 23, 30 d. 
Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys.  

Auklėtojai R.Kabelis ir 
E.Valentinavičienė. 

3.4. Pradinių klasių mokinių projektinė 
veikla “Lietuvių kalbos dienos”.  
Edukacinė programa „Lietuvos 
trispalvė“. 

8 d. 11.00 - 15.00 
val. Pasvalio krašto 

muziejus, 
P. Avižonio g. 6, 

Pasvalys. 

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

3.5. Šventinė popietė „Su Kovo 8-ąja“ 
mokyklos moterų bendruomenei. 

8 d. 12.10 val. 
Metodinis kab. 

Bibliotekininkas V. Glušokas, 
mokyklos vyrų kolektyvas. 

3.6. Renginys, skirtas Kovo 11 d. - 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai „Klestėk per amžius, būk 
laisva, gimtine Lietuva!” 

8 d. 13.25 val. 
Mokyklos muziejus. 

Istorijos, pilietiškumo 
pagrindų mokytoja 
metodininkė L. Rutkauskienė, 
vyresnioji lietuvių kalbos 
mokytoja D. Matuzienė. 

3.7. Užsiėmimas STEAM centre: „Muilo 
gamyba“. 

8 d. 14.00 val. 
STEAM centras, 

Kniaudiškių g. 40, 
Panevėžys. 

Direktorė D. Kriščiūnienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L.Bartnykienė. 

3.8. Viktorina "40-ties paukščių diena"  
10 kl. 

9 d. 10.20 val. Biologijos, fizikos, gamtos ir 
žmogaus mokytoja 



metodininkė D. Kuosienė, 
chemijos, geografijos 
mokytoja metodininkė J. 
Pūkaitė. 

3.9. 
Moksleivių žaidynės. 9 d. 

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

3.10. Pradinių klasių mokinių projektinė 

veikla “Lietuvių kalbos dienos”. 

Žaidimų vakaronė „Gera, linksma ir 

smagu". Projekto užbaigimas, 

apdovanojimai.  

 

10 d. 10.20 val.                  

Muzikos ritmikos, 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė,  
pradinių klasių mokytojos L. 
Lazdauskienė ir L. 
Palionienė. 

3.11. Užsiėmimas „Profesinių mokymo 
įstaigų aptarimas susipažįstant su 
programomis“ 10 klasės mokiniams.  

10 d. Karjeros specialistė 
J.Dailidonienė, 9-10 kl. 
vadovai. 

3.12. 
Knygų paroda „Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo diena“. 

10 d. Bibliotekininkas V. Glušokas. 

3.13. 

Dainininko V.Šiškausko vakaronė - 
koncertas. 

10 d. 18.00 val. 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai, Kranto g. 28, 

Panevėžys 

Direktorė D.Kriščiūnienė, 
mokyklos bendruomenė. 

3.14. Vizitas į profesinio mokymo centrą, 
susipažįstant su virėjo mokymo 
programa  7 - 10  klasių mokiniams.  

14 d. 9.00 val. 
Panevėžio mokymo 

centras, A. 

7 kl. vadovė D. Kriščiūnienė, 
9 kl. vadovė L. 
Beinarauskienė, 10 kl. vadovė 



Basanavičiaus g. 
23A, Panevėžys. 

R. Šveistė. 

3.15. Renginys "Draugystės taku", skirtas 
patyčių prevencijai 5 - 10  klasių 
mokiniams. 

22 d. 13.25 val. 
III –o aukšto salė. 

Soc. pedagogėekspertė 
E.Kazlauskienė, fizikos, 
biologijos, gamtos ir žmogaus 
mokytoja metodininkė 
D.Kuosienė, gestų kalbos 
mokytojas V.Glušokas. Kartu 
dalyvauja 5-osios gimnazijos 
mokiniai ir socialinė 
pedagogė J.Užalinskienė. 

3.16. Akcija "Draugystės fiesta", skirta 
paminėti patyčių prevencijai 
ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo ir 1 - 10 klasių mokiniams. 
Mokinių darbelių paroda. 
 

1 – 31 d. Soc. pedagogė ekspertė 
E.Kazlauskienė, dailės 
mokytoja metodininkė 
A.Lazdauskienė, lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė 
L.Beinarauskienė, tikybos 
mokytoja V.Žiugždaitė , 
klasių vadovai. 

3.17. Knygų paroda „Knygnešio diena“. 15 d. Bibliotekininkas V. Glušokas. 
3.18. Šimtadienis. Pamoka dešimtokams 

„Pasivaikščiokim kartu po vaikystės 
sodą…” 
 

15 d. 13.30 val.,  
III a. salė. 

9 kl. vadovė 
L.Beinarauskienė, pradinių 
klasių mokytoja metodininkė 
L. Lazdauskienė 

3.19. Pamokėlė ikimokyklinio – 
priešmokyklinio ugdymo 
ugdytiniams, 2 – 10 kl. mokiniams 
„Sveika gyvensena. Sveikos mitybos 
rekomendacijos“. 

17 d. 8.30 val. 
Muziejus. 

Sveikatos priežiūros 
specialistė A. Bogomolova, 
klasių vadovai. 

3.20. Žemės mėnesio renginiai: 
"Vandens diena"  5-6 kl.  
 
 
 

 
22 d. 11.15 val. 

 
 
 

Biologijos, fizikos, gamtos ir 
žmogaus mokytoja 
metodininkė D. Kuosienė, 
chemijos, geografijos 
mokytoja metodininkė J. 
Pūkaitė. 

3.21. Renginys "Draugystės taku", skirtas 
patyčių prevencijai 5 - 10  klasių 
mokiniams. 

22 d. 13.25 val. 
III aukšto salė. 

Soc. pedagogėekspertė 
E.Kazlauskienė, biologijos, 
fizikos, gamtos ir žmogaus  
mokytoja metodininkė 
mokytoja D.Kuosienė, gestų 
kalbos mokytojas V.Glušokas. 
Kartu dalyvauja 5-osios 
gimnazijos mokiniai ir 
socialinė pedagogė 
J.Užalinskienė. 

3.22. Pasaulinė meteorologijos diena 9-10 
kl. 

23 d. 11.15 val. Biologijos, fizikos, gamtos ir 
žmogaus mokytoja 
metodininkė D. Kuosienė, 
chemijos, geografijos 
mokytoja metodininkė J. 



Pūkaitė. 

3.23. 
Varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 23 d. 

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

3.24. Renginys „Draugystės taku“, skirtas 
patyčių prevencijai 
P - 5 klasių mokiniams. 
 

29 d. 
12.20 val. 

III – o aukšto salė. 

Soc. pedagogė ekspertė 
E.Kazlauskienė, biologijos 
mokytoja D.Kuosienė, gestų 
kalbos mokytojas V.Glušokas. 
Kartu dalyvauja "Saulėtekio" 
progimnazijos mokiniai ir 
socialinė pedagogė. 

3.25. Akcija "Draugystės fiesta", skirta 
paminėti patyčių prevencijai 
ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo ir 1 - 10 klasių mokiniams. 
Mokinių darbelių paroda. 
 

1 – 31 d. Soc. pedagogė ekspertė 
E.Kazlauskienė, dailės 
mokytoja metodininkė 
A.Lazdauskienė, lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė 
L.Beinarauskienė, tikybos 
mokytoja V.Žiugždaitė , 
klasių vadovai. 

3.26. Tėvų (globėjų, rūpintojų), savo 
srities specialistų vedamų renginių 
diena. 
 

Pagal atskirą 
pranešimą. 

Direktorė D. Kriščiūnienė,  
tarybos pirmininkė V. 
Vanagienė,  tarybos nariai,  
klasių vadovai. 

3.27. Popietė ,, Čiulba ulba Lietuva“. Pagal atskirą 
pranešimą. 

Vyresnysis auklėtojas A. 
Juknevičius, vyresnioji 
auklėtoja E. Valentinavičienė. 

3.28. Žaidimų vakaronė „Gera, linksma ir 
smagu " . 

Pagal atskirą 
pranešimą. 

Muzikinės ritmikos, 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja metodininkė R. 
Liutkevičienė. 

3.29. Skaičiaus pi diena. 14 d. Vyresnioji matematikos 
mokytoja Z. Bložienė. 

3.30. Renginys „Mus vienija draugystė“, 
skirtas patyčių prevencijai.  

24 d. 10.00 val. 
III – o aukšto salė. 

 

Soc. pedagogė ekspertė 
E.Kazlauskienė, gestų kalbos 
mokytojas V.Glušokas 
Dalyviai Panevėžio rajono 
švietimo įstaigų  
6–7 klasių mokiniai kartu su 
socialiniais pedagogais. 

3.31. Plaukimo čempionatas 28 d. Fizinio ugdymo mokytoja 
metodininkė V. Vanagienė, 
vyresnysis auklėtojas A. 
Juknevičius. 

3.32. Žemės mėnesio renginiai. Pagal atskirą 
pranešimą. 

Biologijos, fizikos, gamtos ir 
žmogaus vyresnioji mokytoja 
D. Kuosienė, chemijos, 
geografijos mokytoja 
metodininkė J. Pūkaitė. 



 
 


