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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS 
 
 

Trumpas įstaigos 
pristatymas, 
išskirtinumas 

Mokykla įsteigta 1993 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio miesto tarybos 1993 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 11-6. Nuo 1998 m. liepos 1 d. 
mokykla miesto Tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 13-9 „Dėl Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos 
reorganizavimo” reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 2002 m. mokykla iš Marijonų g. 24 persikėlė į kitas patalpas, adresu Parko g. 
19. 2003 m. JAV gynybinio bendradarbiavimo štabo (EUCOM) lėšomis (250 tūkst. JAV dolerių) pastatytas mokyklos trečiasis 
aukštas, įrengtos patalpos. Parengtas projektas “Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos renovacija”. Projektui 
gautas finansavimas pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos priemonę “Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”. 2010 metais atlikta visos mokyklos 
renovacija. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba.  
Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis specialusis mokymas. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. Mokyklos tipas 
– pagrindinė mokykla. Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla klausos sutrikimą turintiems mokiniams 
iš visos šalies. Mokymo kalbos: lietuvių, gestų kalba. 



Mokykloje užmegzti ryšiai su 18 pasaulio valstybių. Ypač glaudus bendradarbiavimas su Vokietija (gauta ženkli parama 
mokomiesiems kabinetams, trys transporto priemonės), Lenkija (kultūriniai mainai, tarptautiniai festivaliai, kvalifikacijos kėlimas), 
Švedija (projektinė veikla, materialinė parama, kvalifikacijos kėlimas, kultūriniai mainai), Jordanija, Čekija ir Kipru (kultūriniai 
mainai, projektinė veikla), JAV (transporto priemonė). Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Sudaryta 81 
bendradarbiavimo  sutartis. 
2004 m. įsteigti pirmieji penki gestų kalbos vertėjų etatai. 2006 m. mokykloje įsteigta priešmokyklinio  amžiaus (5-6 m.) vaikų 
ugdymo grupė, o nuo 2008 m. grupę papildė ikimokyklinio amžiaus (3-5 m.) vaikai.  
Mokykla teikia vizituojančio surdopedagogo paslaugas Panevėžio miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. 
Mokykloje yra bendrabutis. Į mokyklą atvyksta mokiniai/ugdytiniai iš 12 savivaldybių. Vykdoma mokinių pavėžėjimo paslauga. 
Mokiniai mokomi ne tik bendrųjų, bet ir specialiųjų dalykų: lietuvių gestų kalbos, muzikos ritmikos, dalykinės praktinės veiklos. 
Visiems mokiniams vedamos individualios tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybos, teikiama surdopedagogo pagalba. 
Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, teikiama specialaus pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo, judesio 
korekcijos specialisto pagalba pagal pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas. Į mokyklą priimamai mokiniai, kuriems 
pedagoginė - psichologinė tarnyba nustatė didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Neprigirdintys mokiniai 
ugdomi žodinės kalbos metodu. Jiems gestai – pagalbinė priemonė. Kurti mokiniai ugdomi totaliosios komunikacijos metodu: 
taikomos žodinės kalbos formos – rašytinė ir sakytinė kalbos, daktilinė kalba bei lietuvių gestų kalba. Mokykloje dirba 27 aukštos 
kvalifikacijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, auklėtojai, iš jų – vienas ekspertas, 15 pedagogų metodininkų, 9 vyresnieji 
pedagogai, 2 mokytojai. 26 pedagogai yra išklausę 40 val. surdopedagogų kursus ar yra baigę surdopedagogiką. 
 

Vizija Mokykla sutrikusios klausos vaikams, teikianti vizituojančio surdopedagogo paslaugas, plėtojanti įtraukiojo ugdymo galimybes 
Panevėžio miesto ugdymo įstaigose. 

Misija Mokykla, padedanti vaikams  su klausos sutrikimais įgyti pagrindinį išsilavinimą, gebantį socializuotis ir integruotis į girdinčiųjų 
visuomenę. 

Vertybės Sveikata – visos mokyklos bendruomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. 
Pagarba žmogui - tolerancijos ir tarpkultūriškumo idėjų skleidimas suvokiant, jog didžiausia vertybė – žmogus. 
Atsakomybė - poelgių pasekmių apsvarstymas, etinių sprendimų priėmimas, moralinis vertinimas, aprėpiantis pareigą, sąžinę, kaltę. 
Bendruomeniškumas - ištikimybė bendroms vertybėms, normoms ir prasmei. 
Mokėjimas mokytis -  sugebėjimas rasti trumpiausią kelią, kaip išmokti, įsisavinti ir gyvenime pritaikyti tuos dalykus, kuriuos 
mokomės. 
CREDO 
Nieko nėra neįmanomo – jeigu nori, gali viską pasiekti. 



           
 

Tikslai 1. Suteikti vaikams su klausos sutrikimais kokybišką pagrindinį išsilavinimą. 
Tikslas  ilgalaikis. Siekiama, kad mokiniams būtų suteikta visa PPT skirta švietimo pagalba. Mokiniai, baigę mokyklą, tęsia 
mokslus LKNUC/pasirenka profesiją/dirba. Jiems teikia pagalbą lietuvių gestų kalbos vertimų centrai. 

2. Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, teikti apgyvendinimo/maitinimo/pavėžėjimo, vizituojančio 
surdopedagogo  paslaugas. 
Tikslas tęstinis. Ugdydamiesi vaikai pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas išmoksta komunikuoti gestų kalba. 
Mokiniai, gyvenantys ne Panevėžio mieste, apgyvendinami bendrabutyje, maitinami mokyklos valgykloje, pavežami atsižvengiant į 
tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus. 
Nuo 2015 m. Panevėžio mieste pradėta teikti vizituojančio surdopedagogo pagalba. 2022 m. buvo teikiama vizituojančio 
surdopedagogo pagalba 29 ugdytiniams integruotai besimokantiems miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

3. Sukurti naujas ir tobulinti sukurtas edukacines erdves (vidaus ir lauko), jas pritaikyti  skirtingiems mokinių ugdymosi poreikiams, 
padedančias socialiniam, emociniam ir patirtiniam ugdymui. 
Tikslas ilgalaikis, tęstinis. Išlikti mieste ir respublikoje geriausiai kuriančia ir kūrybiškai ugdymo (si) procese edukacines erdves 
naudojančia mokykla. 2018 m. mokykla respublikiniame konkurse tapo mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja, o 2022 
m. - geriausiai edukacines erdves kuriančia ir jas kūrybiškai ugdymo (si) procese naudojančia mokykla Panevėžio miesto 
savivaldybėje. 

 
 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   
rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendinimo 
terminas 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Rodiklių reikšmė 

Faktinė 
reikšmė, 

rezultatas 

Siektina 
reikšmė, 

rezultatas 

01 Suteikti vaikams su klausos sutrikimais 
kokybišką pagrindinį išsilavinimą. 

 

Toliau besimokančių/dirbančių 
mokinių procentas nuo baigusių 
mokyklą skaičiaus. 

Proc. 100 100 2023-2025 m. 



01 01 Ugdyti sutrikusios klausos vaikus. 1.Pedagogų, dalyvavusių 
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 
procentas nuo visų mokyklos 
pedagogų skaičiaus, seminarų 
skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam 
pedagogui. 
2. Mokinių, gaunančių visapusišką 
pedagoginę, socialinę ir psichologinę 
pagalbą, procentas nuo visų 
besimokančiųjų. 

Proc./ 
seminarų 
skaičius.  
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01 02 Tenkinti mokyklos aplinkos finansavimo 
poreikius. 

1.Vienam mokiniui tenkanti mokymui 
ir ūkiui skirtų lėšų suma, tūkst. eurų 
per metus. 
2. Mokyklos aplinkos finansavimo 
lėšų, skiriamų pagal patvirtintą 
metodiką, poreikio tenkinimo 
procentas. 

Eur, 
tūkst. 

 
Proc. 

11,1 
 
 

100 

12 
 
 

100 

2023-2025 m. 

02 Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo programas, teikti 
apgyvendinimo/maitinimo/pavėžėjimo, 
vizituojančio surdopedagogo paslaugas. 

Pagerėję ugdytinių  gestų kalbos, 
mokinių kalbėjimo ir skaitymo 
įgūdžiai, sustiprėjusi sveikata 
palengvins mokinių integraciją į 
girdinčiųjų visuomenę. 

Proc. 100 100 2023-2025 m.  

02 01 Ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo programas. 

Skaičius/procentas ikimokyklinio, 
priešmokyklinio amžiaus, klausos 
sutrikimus turinčių vaikų, išmokusių 
lietuvių gestų kalbą, kurių mąstymo 
procesai priartėję prie amžių 
atitinkančios raidos. 

Skaičiu
s/proc. 

7/100 7/100 2023-2025 m. 

02 02 Teikti 
apgyvendinimo/maitinimo/pavėžėjimo 
paslaugas mokyklos mokiniams. 

Ugdytinių skaičius/procentas, gavusių 
apgyvendinimo/maitinimo/pavėžėjimo 
paslaugas. 

Skaičiu
s/proc. 

30/100 30/100 2023-2025 m. 

02 03 Teikti paslaugas ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo įstaigų vaikams, kuriems pagal PPT 
pažymas reikalinga surdopedagogo pagalba 

Skaičius/procentas ugdytinių, kuriems 
suteikta vizituojančio surdopedagogo 
pagalba Panevėžio mieste. 

Skaičiu
s  

29/100 32/100 2023-2025 m. 



           
 

Panevėžio mieste.  
03 Sukurti naujas ir tobulinti sukurtas 

edukacines  erdves (vidaus ir lauko), jas 
pritaikyti  skirtingiems mokinių ugdymosi 
poreikiams, kurios padėtų socialiniam, 
emociniam ir patirtiniam ugdymui. 

Edukacinių erdvių skaičius. Skaiči
us 

12 15 2023-2025 m. 

03 01 Kurti naujas edukacines aplinkas ir nuolat 
tobulinti bei naujinti esamas. 

Mokomųjų kabinetų, atnaujintų IKT 
priemonėmis, skaičius. 

Vnt. 2 3 2023-2025 m. 

03 02 Didinti edukacinių aplinkų inovatyvumą. Vizualinės atskiros erdvių sistemos su 
QR kodais. 

Vnt. 2 3 2023-2025 m. 

03 03 Atnaujinti lavinančias kūrybiškumą ir 
skatinančias tyrinėjimą priemones bei įsigyti 
naujų. 

Įsigytų priemonių skaičius. Vnt. 8 10 2023-2025 m. 

 


