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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2018 M. 

LAPKRIČIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kėlimo renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

2 d. Socialinių mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis 

,,Individualios mokinio pažangos 

įgyvendinimas” 

9.00 val.,  

111 kabinete 

O. Unčiurienė 

6 d. 4a klasės mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos ir matematikos 

pamokos ,,Pyragų diena” 

11.00 val.,  

Jurbarko rajono 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 

E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

7 d. 2b klasės mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos ir dailės pamokos 

netradicinėje aplinkoje ,,Aš skaitau 

poeziją” 

9.00 val.,  

mokyklos bibliotekoje 

J. Gavėnienė, 

O. Lažauninkienė 

7 d. Integruota istorijos pamoka 6c klasės 

mokiniams ir biologijos pamoka 7b 

klasės mokiniams pagal prevencinę 

programą „Saugi mokykla” 

12.00 val., 12. 55 val., 

105 kabinete 

I. Kapilovienė, 

D. Juščienė, 

S. Lukšienė 

9 d. Kūno kultūros, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Įsivertinimo anketų pildymas” 

13.45 val.,  

108 kabinete 

A. Tirlikas 

13–14 d. 1a, 1c, 2a, 2c, 3a ir 3b klasių 

mokiniams kūno kultūros pamokos 

netradicinėje aplinkoje 

8.00 val., 9.00 val., 

9.50 val.,  

Jurbarko kūno kultūros 

ir sporto centro dziudo 

salėje 

R. Urbutienė, 

L. Žukauskienė, 

I. Naujokaitienė, 

I. Mockaitienė, 

A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė 



14 d. 3a klasės mokiniams lietuvių kalbos 

pamoka netradicinėje aplinkoje 

„Dienos skaitiniai su A. Lindgren” 

11.00 val., 

mokyklos bibliotekoje 

A. Žižienė  

15 d. 4a ir 4c klasės mokiniams integruotos 

pasaulio pažinimo ir matematikos 

pamokos ,,Atstumų matavimas” 

naudojant gamtos ir technologijų 

mokslų laboratorijos priemones 

11.00 val., 

mokyklos kieme, 320 

kabinete,  

9.50 val.,  

mokyklos kieme, 318 

kabinete 

E. Juškaitienė, 

V. Šimaitienė 

20 d. 8a klasės mokiniams integruota anglų-

geografijos pamoka ,,Laisvalaikio 

formos Alpėse” 

10.55 val., 

111 kabinete 

O. Unčiurienė, 

R. Tirlikienė 

20 d.  2-ų klasių mokinių netradicinė lietuvių 

kalbos pamoka-susitikimas su poete V. 

Palčinskaite „Aš nepaprastą knygą 

skaitau” 

11.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje  

(laikas tikslinamas) 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė, 

J. Savickienė 

20, 27 d. 4a ir 4c klasės mokiniams pasaulio 

pažinimo integruota pamoka 

,,Žmogaus organizmo pokyčiai 

brendimo laikotarpiu” 

12.00 val., 

320 kabinete 

E. Juškaitienė, 

V. Šimaitienė, 

R. Mineikienė 

22 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis „1-ų 

ir 5-ų klasių bei naujai atvykusių 

mokinių adaptacija progimnazijoje” 

13.50 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

L. Undraitytė, 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

23 d. Nepamokinė diena 1–8-ų klasių ir 

Girdžių skyriaus mokiniams „Kelionė 

po pasaulio šalis” 

9.00 val., 

progimnazijos 

patalpose 

D. Petrauskaitė, 

darbo grupė 

29 d. 2c klasės mokiniams lietuvių kalbos 

pamoka netradicinėje aplinkoje 

11.00 val., 

mokyklos bibliotekoje 

I. Mockaitienė, 

J. Savickienė 

  

2. Pradinio, pagrindinio ugdymo ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimas, tyrimai, ugdymo 

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

5–30 d. Pradinių klasių mokytojų pamokų 

stebėjimas „Individualios mokinio 

pažangos rezultatų aptarimas su 

mokiniu ugdymosi procese” 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

(suderinus su 

mokytojai) 

J. Tamošaitienė 



12–23 d. Bibliotekos darbuotojų organizuojamų 

veiklų stebėjimas 

Bibliotekos darbo 

metu 

A. Uznė 

12–23 d. Kūno kultūros, menų ir technologijų 

mokytojų pamokų stebėjimas 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

(suderinus su 

mokytojais) 

L. Undraitytė 

  

3. Renginiai. 

3.1. Kultūriniai renginiai, konkursai, minėjimai bei kiti renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

5–9 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

Tarptautiniame IT konkurse „Bebras 

2018” 

Pagal informacinių 

technologijų mokytojų 

pamokų tvarkaraštį, 

210, 211 kabinetuose 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

5–30 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame konkurse ,,Olympis 

2018 – Rudens sesija”  

Pagal anglų kalbos, 

geografijos ir istorijos 

mokytojų pamokų 

tvarkaraštį 207, 210, 

215, 111 kabinetuose 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

O. Unčiurienė, 

D. Juščienė 

5–30 d. 2a klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame konkurse ,,Olympis 

2018– Rudens sesija” 

Derinantis prie 

informacinių 

technologijų mokytojų 

tvarkaraščio, 

210, 211 kabinetuose  

I. Naujokaitienė 

5 –30 d. 

 

4b klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautinio eTwinning projekto „Fun 

and Games Math” veiklose kartu su 

užsienio šalių partneriais 

126 kabinete, 

veiklos pagal suderintą 

su partneriais laiką 

 

R. Šulinskienė 

 

5–30 d. 8a klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautinio eTwinning projekto „A 

City’s Long Journey into Time... ” 

veikloje (pagal projekto veiklų 

tvarkaraštį) 

Pagal anglų kalbos 

pamokų tvarkaraštį, 

216 kabinete 

D. Petrauskaitė 

5, 12,  

19 d. 

Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Tiltai” 7b klasės 

mokiniams pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams” 

13.50 val., 

203 kabinete 

L. Undraitytė 

6, 13, 20, Bendravimo mokyklėlė „Jausmų 13.00 val., V. Beinarienė, 



27 d. laboratorija” 1-ų klasių mokiniams 106 kabinete S. Lukšienė 

8 d. „Vaikų joga” 3–4 klasių mokiniams 

pagal Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

įgyvendinamą projektą „Jurbarko 

rajono gyventojų sveikos gyvensenos 

skatinimas” 

15.00 val., 

aktų salėje 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė, 

R. Armanavičiūtė 

8, 15, 22, 

29 d. 

Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Tiltai” 7a klasės 

mokiniams pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams” 

12.55 val., 

311 kabinete 

V. Beinarienė 

8, 15, 22, 

29 d. 

Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Savęs ir savo 

jausmų suvokimas” 7c klasės 

mokiniams pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams” 

12.55 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

11 d. 1–4-ų klasių mokinių dalyvavimas Šv. 

Martyno dienos paminėjime „Žibintų 

šventė” 

17.30 val.,  

Jurbarko Kristijono 

Donelaičio evangelikų 

liuteronų bažnyčioje 

 

J. Tamošaitienė,  

I. Naujokaitienė, 

L. Žukauskienė, 

J. Gavėnienė, 

A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

E. Juškaitienė, 

V. Šimaitienė 

12 d. „Sąmoningumo žaidimas” 5-ų klasių 

mokiniams Points of You pagal 

Sveikatinimo projektą „Myliu 

gyvenimą” 

13.00 val., 

relaksacijos kabinete 

(107 kabinete) 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

12–16 d. 1–4-ų klasių mokinių dalyvavimas  

Tarptautinio IT konkurso „Bebras 

2018” veiklose 

Pagal pradinių klasių 

pamokų tvarkaraštį, 

210, 211 kabinetuose  

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė, 

J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

12–16 d. 

 

Klasių valandėlės 5-ų ir 8-ų klasių 

mokiniams „Mokinių asmeninio 

mokymosi stiliaus reikšmė mokymosi 

kelyje” 

Klasių valandėlių metu, 

pagal poreikį 

V. Beinarienė 

12–16 d. 1–8-ų klasių mokinių dalyvavimas pagal atskirą planą S. Lukšienė, 



Tarptautinės tolerancijos dienai 

paminėti skirtuose renginiuose 

(derinama) darbo grupė 

 

13 d. Kvapų terapija, arbatos klubas 5-ų 

klasių mokiniams „Norėčiau praleisti 

dieną be streso” pagal Sveikatinimo 

projektą „Myliu gyvenimą” 

13.00 val., 

relaksacijos kabinete 

(107 kabinete) 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

14–30 d. 2-ų klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautinėje pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų parodoje–konkurse 

,,Spalvoti žodžiai” 

Dailės ir technologijų 

pamokų metu, 

319, 322 ir 223 

kabinetuose, darbai 

bus siunčiami į 

Vilniaus A. Vienuolio 

progimnaziją 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė 

16 d. Lietuvos skautijos 100-mečio 

keliaujančios parodos „Lietuvos 

skautai dalinasi šimtmečio 

akimirkomis” pristatymas 

13.00 val., 

II aukšto fojė 

V. Beinarienė 

16 d. 5–7-ų klasių mokinių dalyvavimas 

„Kino klubo” veikloje 

14.00 val.,  

207 kabinete 

D. Juščienė  

19–30 d. 5–6-ų klasių mokinių dalyvavimas 

kompiuterinių piešinių ir animacijų  

konkurse „Žiemos fantazija 2018” bei 

kompiuterinių piešinių, video ir 

koliažų konkurse „Kalėdų pasaka 

2018” 

Pagal informacinių 

technologijų mokytojų 

pamokų tvarkaraštį,  

210, 211 kabinetuose  

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

20 d. Apskritojo stalo diskusija su 5–8-ų 

klasių seniūnais, jų pavaduotojais 

pagal prevencinę programą „Saugi 

mokykla” 

14.35 val., 

106 kabinete 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

L. Undraitytė 

22 d. 5-ų klasių mokinių dalyvavimas protų 

mūšyje „Noriu pažinti savo valstybę”, 

skirtame Lietuvos kariuomenės dienai 

paminėti 

12.55 val.,  

konferencijų salėje 

D. Juščienė 

23 d. 5a klasės mokinių žiburėlis „Su 

draugais” 

15.00–19.00 val., 

110 kabinete 

V. Majorovienė 

27 d. Klasės vadovų supervizijos pagal 

prevencinę programą „Saugi 

mokykla”, anketinio tyrimo „Mokinių 

saugumas mokykloje” pristatymas 

13.50 val.,  

308 kabinete 

V. Masaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

 



29 d. Pasakų terapija – Lėlių terapija ir 

emocinis vaiko ugdymas pagal 

Sveikatinimo projektą „Myliu 

gyvenimą” 

14.30 val., 

relaksacijos kabinete 

(107 kabinete) 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

lapkričio 

mėn. 

ABC tarybos narių dalyvavimas 5–8 

klasių valandėlėse ar integruotos 

dalykų pamokos su prevencine 

programa „Saugi mokykla” (pokalbiai 

apie savijautą, saugumą, mikroklimatą, 

vertybes ir pan.) 

pagal atskirą planą 

(derinama) 

S. Lukšienė, 

ABC tarybos nariai 

  

3.2. Sporto renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

7–28 d. 6-ų klasių mokinių futbolo 

tarpklasinės varžybos 

13.50 val.,  

sporto salėje 

V. Aksionovas 

15, 22, 29 

d. 

4-ų klasių mokinių tarpklasinės 

kvadrato varžybos 

12.55 val.,  

sporto salėje 

A. Tirlikas 

  

3.3. Mokinių dalyvavimas miesto, rajono, zoniniuose ir šalies renginiuose. 

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

8 d. Jurbarko rajono BUM 

mokinių finalinės 

mergaičių kvadrato 

varžybos 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

5–6 klasių 

mergaičių 

komanda 

A. Tirlikas 

10 d. Tauragės krašto skautų 

sueiga „Ekspedicijų 

laboratorija” 

10.00 val., 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

„Skautai – 

pramoga su 

tikslu” nariai 

V. Beinarienė 

10 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas pasakų 

iliustracijų respublikiniame 

konkurse „Simono 

Daukanto užrašytos 

pasakos” 

126 kabinete, 

dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

darbai siunčiami 

nurodytu adresu 

4b klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė 

13 d. Jurbarko rajono BUM Jurbarko 5–6 klasių A. Tirlikas 



mokinių finalinės berniukų 

kvadrato varžybos 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

berniukų 

komanda 

16 d. Sveikinimų-dovanėlių 

darymas ir išsiuntimas 

Pagėgių rinktinės Rociškių 

užkardos darbuotojams su 

Lietuvos kariuomenės 

diena 

10.55 val.,  

dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

125 kabinete 

3b klasės 

mokiniai 

O. Martinkevičienė 

30 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas Lietuvos 

pradinių klasių mokinių 

kompiuterinių piešinių 

konkurse „Mano diena 

mokykloje” 

126 kabinete, 

dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

darbai siunčiami 

nurodytu adresu 

4b klasės 

mokiniai 

R. Šulinskienė 

  

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

7, 14, 21, 

28 d. 

Mokymai tėvams pagal projektą 

„Mokykla tėvams ir auklėtojams” 

18.00 val., 

konferencijų salėje 

V. Beinarienė 

7–30 d. Individualūs pokalbiai su 1a klasės 

mokinių tėvais „Mokinių saugumas 

klasėje” 

Individualiai suderintu 

laiku, 226 kabinete 

R. Urbutienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

12–23 d. 1c klasės individualūs trijų pokalbiai  

„Mokytoja–vaikas–tėvai” 

Individualiai suderintu 

laiku, 128 kabinete 

L. Žukauskienė 

15 d. Degustacinis informacinis seminaras 

mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams 

„Sveikatai palanki mityba” pagal 

Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

įgyvendinamą projektą „Jurbarko 

rajono gyventojų sveikos 

gyvensenos skatinimas” 

17.15 val.,  

aktų salėje 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė, 

R. Armanavičiūtė 

15 d. 3a klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Devynmetis mokykloje. Problemos 

ir ypatumai” 

18.15 val.,  

321 kabinete 

A. Žižienė,  

V. Beinarienė  

20 d. 6-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas 

„Patyčių sąsajos su mokinių 

17.30 val., 

konferencijų salėje, 207, 

V. Beinarienė, 

E. Bastienė, 



emociniais elgesio sunkumais”. 6a, 

6b, 6c susirinkimai klasėse. 

216, 315 kabinetuose  D. Petrauskaitė, 

D. Juščienė  

26 d. Lektoriaus Donato Grigaliaus 

paskaita tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir mokytojams 

„Psichoaktyviųjų medžiagų 

prevencija šeimoje ir ugdymo 

institucijoje” pagal Jurbarko rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro įgyvendinamą projektą 

„Jurbarko rajono gyventojų sveikos 

gyvensenos skatinimas” 

17.15 val.,  

aktų salėje 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė, 

R. Armanavičiūtė 

27 d. Mini mokymai 4-ų klasių mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) 

„Psichoemocinės sveikatos 

stiprinimas. Streso įveika” pagal 

Sveikatinimo projektą „Myliu 

gyvenimą” 

17.30 val., 

aktų salėje 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

E. Juškaitienė, 

V. Šimaitienė,  

R. Šulinskienė 

  

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

5 d. Rašytojos V. Palčinskaitės leidinių 

paroda ,,Aš nepaprastą knygą 

skaitau” ir rašytojo O. Proislerio 

leidinių paroda 

9.00 val., 

skaitykloje  

O. Lažauninkienė, 

J. Savickienė 

7, 14, 21, 

28 d. 

,,Mokausi iš kino” filmų žiūrėjimas 15.00–16.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

23 d. Leidinių paroda ,,Pagalbos mokiniui 

specialistai siūlo” 

10.00 val., 

skaitykloje 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

L. Undraitytė, 

O. Lažauninkienė 

lapkričio 

mėnesį 

,,Biblioteka po pamokų”: 

kompiuteriniai žaidimai, namų darbų 

ruoša  

Iki 15.00 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

lapkričio 

mėnesį 

Užsiėmimai mokiniams „Stalo 

žaidimai” 

Ilgųjų pertraukų metu, 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

 


