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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 
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VASARIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

5 d. Mokymai mokytojams, mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) 

„Sveikatai palanki mityba“ pagal 

Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

įgyvendinamą projektą „Jurbarko 

rajono gyventojų sveikos gyvensenos 

skatinimas“ 

16.00 val., 108 kabinete J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė, 

R. Armanavičiūtė 

6 d. 1c klasės mokiniams lietuvių kalbos 

pamoka netradicinėje aplinkoje 

,,Bibliotekos taisyklės“ 

12.00 val., progimnazijos 

bibliotekoje 

L. Žukauskienė, 

O. Lažauninkienė 

6 d. Jurbarko Naujamiesčio ir Vytauto 

Didžiojo progimnazijų 

bendradarbiavimo susitikimas 

„Pamokos kitaip“ įgyvendinant 

projektą „Lyderių laikas 3“ 

13.30 val., progimnazijos 

bibliotekoje-skaitykloje 

J. Voroninienė 

7 d. Progimnazijos 2018 m. veiklos 

ataskaitos aptarimas Mokinių taryboje 

bei Mokinių tarybos narių  

supažindinimas su „Draugiškiausios 

klasės“ konkurso nuostatais 

10.35 val., 112 kabinete A. Uznė, 

L. Undraitytė, 

S. Lukšienė 

7 d. Progimnazijos 2018 m. veiklos 

ataskaitos aptarimas Mokytojų 

taryboje 

14.00 val., progimnazijos 

bibliotekoje-skaitykloje 

A. Uznė 

7 d. Progimnazijos 2018 m. veiklos 

ataskaitos aptarimas Progimnazijos 

taryboje 

17.15 val., 112 kabinete A. Uznė, 

R. Urbutienė 

8 d. 3a klasės mokiniams netradicinė 

lietuvių kalbos pamoka progimnazijos 

bibliotekoje „Žodynai, enciklopedijos 

8.00 val., progimnazijos 

bibliotekoje 

A. Žižienė  



– ar moku naudotis?“ 

8 d. 3b klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka 

gamtamokslinėje laboratorijoje 

,,Vandens apytakos rato tyrimas“ 

10.55 val., 209 kabinete O. Martinkevičienė 

8 d. 3c klasės mokiniams netradicinė 

lietuvių kalbos pamoka progimanzijos 

bibliotekoje „Coliukė“ – stebuklai 

pasakose 

9.50 val. progimnazijos 

bibliotekoje 

J. Masaitytė, 

J. Savickienė 

11 d. 4b klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka 

gamtamokslinėje laboratorijoje 

„Paprasčiausių elektros grandinių 

tyrimas“ 

10.55 val., 209 kabinete R. Šulinskienė 

12 d. 1b klasės mokiniams lietuvių kalbos 

pamoka netradicinėje aplinkoje 

,,Bibliotekos taisyklės“ 

10.55 val., progimnazijos 

bibliotekoje 

L. Undraitienė, 

O. Lažauninkienė 

15 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

ir Girdžių skyriaus mokinių 

nepamokinė diena „Nepriklausomybės 

žingsniai Jurbarke“ 

9.00 val., 

progimnazijoje, 

Jurbarko mieste 

D. Juščienė, 

J. Voroninienė, 

darbo grupė 

18 d. Kalbų mokytojų metodinės grupės 

posėdis „IKT taikymas kalbų 

pamokose, pirmo pusmečio rezultatų 

analizė“ 

10.00 val., 215 kabinete R. Tirlikienė 

19 d. Mokytojų tarybos posėdis „8-ų klasių 

mokinių mokymosi kokybė“ 

8.00 val., aktų salėje A. Uznė, 

J. Voroninienė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė 

19 d. Projekto „Lyderių laikas 3“ 

mokyklinis renginys (tema Geriausi 

tavo „laisvinamieji“ - tu pats! 

Lektorius - Justinas Narvidas) 

10.00 val., aktų salėje J. Voroninienė, 

L. Bakšys 

19 d. Klasių vadovų metodinės grupės 

posėdis „Mokykloje priimtų tvarkų 

įgyvendinimo su klasės mokiniais 

efektyvumas, sunkumai ir sėkmės“ 

11.30 val., aktų salėje V. Masaitienė,  

L. Undraitytė,  

1–8 klasių vadovai 

20 d.  Edukacinė išvyka-seminaras Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos 

pedagogų bendruomenei „Lietuvos 

istorijos, inovacijų ir teatro dermė 

ugdant mokinius“  

7.30 val., Vilniuje, 

Kaune 

R. Norkienė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Norkaitienė 



22 d. Direkcinės tarybos posėdis 

„Progimnazijoje įgyvendinamų 

projektų aptarimas“ 

8.10 val., 115 kabinete J. Tamošaitienė, 

J. Voroninienė, 

L. Undraitytė 

22 d. Kūno kultūros, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„IKT ir interaktyvių priemonių 

naudojimas ugdymo procese“ 

10.00 val., 108 kabinete A. Tirlikas 

25 d. 7-ų klasių mokiniams netradicinė 

lietuvių kabos pamoka „Paklausk 

žodyno“ 

8.00 val., progimnazijos 

bibliotekoje 

V. Masaitienė, 

J. Savickienė 

28 d. 4c klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka 

gamtamokslinėje laboratorijoje „Sėklų 

tyrimai“ 

9.50 val., 209 kabinete V. Šimaitienė 

28 d. 4a klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka 

gamtamokslinėje laboratorijoje „Sėklų 

tyrimai“ 

11. 00 val., 209 kabinete E. Juškaitienė 

 

  

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

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

4–15 d. Mokytojo padėjėjų veiklos stebėjimas Pagal darbo laiko grafiką A. Uznė 

21 d. 8a klasės vadovo ir klasėje dirbančių 

mokytojų bendra diskusija apie klasės 

pasiekimus, problemas 

9.30 val., 308 kabinete V. Masaitienė 

vasario 

mėn.  

Kalbų mokytojų pamokų stebėjimas 

„Mokinių mokymosi savivaldumas ir 

konstruktyvumas pamokoje“ 

Pagal pamokų tvarkaraštį  

(suderinus su mokytojais) 

J. Voroninienė 

vasario 

mėn.  

Pradinių klasių mokytojų pamokų 

stebėjimas „Mokinių, mokinių ir 

mokytojų tarpusavio santykiai“ 

Pagal pamokų tvarkaraštį  

(suderinus su mokytojais) 

J. Tamošaitienė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1 d. 4b klasės mokinių dalyvavimas 

Lietuvos mokinių atviruko ir 

plakato konkurse „Kovo 11-oji“ 

Dailės ir technologijų 

pamokų metu, 126 

kabinete, darbai bus 

R. Šulinskienė 



bei tarptautinėje pradinių klasių 

mokinių parodoje – konkurse 

„Lietuva iš arti ir iš toli“ 

siunčiami nurodytu 

adresu 

1 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas užsienio (rusų) 

kalbos olimpiados mokykliniame 

ture 

12.55 val.,  

110 ir 315 kabinetuose 

V. Majorovienė, 

N. Giedraitytė 

1, 8 d. 5–7-ų klasių mokinių 

dalyvavimas „Kino klubo“ 

veikloje 

14.00 val., 207 kabinete D. Juščienė 

1–28 d. 4b klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautinio eTwinning projekto 

„Amazing Animals“ veiklose 

kartu su užsienio šalių 

partneriais 

126 kabinete,  

veiklos pagal suderintą su 

partneriais laiką 

R. Šulinskienė 

iki 3 d. 6–7-ų klasių mokinių 

dalyvavimas respublikiniame 

konkurse piešinyje „Piešinys = 

matematikos uždavinys“ 

210, 211 kabinetuose 

(matematikos ir 

informacinių 

technologijų pamokų 

metu) darbai bus 

pristatomi nurodytu 

adresu 

E. Bastienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė, 

V. Masaitienė, 

R. Šukevičienė 

 

4 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas technologijų 

olimpiados mokykliniame ture 

13.40 val., 108 kabinete V. Majorovienė, 

A, Jocaitienė 

4–8 d. 6–7-ų klasių mokinių 

kompiuterinių piešinių paroda 

„Piešinys = matematikos 

uždavinys“ 

8.00 val., I aukšto fojė 

informaciniame ekrane 

E. Bastienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė, 

V. Masaitienė, 

R. Šukevičienė 

4–8 d. Saugesnio interneto savaitės 

renginiai 5–8-ų klasių 

mokiniams 

210, 211 kabinetuose 

informacinių 

technologijų pamokų 

metu 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

4–8 d. 4a klasės mokinių socialinis 

tyrimas ,,Sakau tau – LABAS“ 

Pradinių klasių korpuso 

III-ame aukšte 

E. Juškaitienė 

iki 5 d. 1–2-ų, 3a, 4-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Jurbarko rajono 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 

pradinių klasių mokinių piešinių 

konkurse ,,Vabaliukai vabalai” 

 

226, 225, 128, 319, 322, 

223, 320, 321, 126, 318 

kabinetuose (dailės ir 

technologijų pamokų 

metu), darbai bus 

pristatomi nurodytu 

adresu 

R. Urbutienė, 

L. Undraitienė 

L. Žukauskienė, 

I. Naujokaitienė, 

J.vGavėnienė, 

I. Mockaitienė, 

E. Juškaitienė, 

A. Žižienė, 



R. Šulinskienė, 

V. Šimaitienė 

5, 12,  

26 d. 

Paauglių psichologinio 

atsparumo ugdymo pratybos 

„Savęs ir savo jausmų 

suvokimas“ 7a klasės mokiniams 

pagal projektą „Mokykla tėvams 

ir auklėtojams“ 

12.00 val., 106 kabinete S. Lukšienė 

6 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas matematikos 

olimpiados mokykliniame ture 

8.55 val., 315, 316 

kabinetuose 

E. Bastienė, 

V. Strončikienė, 

R. Šukevičienė, 

J. Voroninienė 

8 d. Paauglių psichologinio 

atsparumo ugdymo pratybos 

„Tiltai“ 7b klasės mokiniams 

pagal projektą „Mokykla tėvams 

ir auklėtojams“ 

12.00 val., 311 kabinete V. Beinarienė 

11–15 d. Girdžių skyriaus 2–4 klasių 

mokinių piešinių paroda, skirta 

Lietuvos valstybės minėjimo 

dienai 

8.00 val., Girdžių 

skyriaus II aukšto 

koridoriaus nišose 

V. Pinaitienė 

12, 26 d. Paauglių psichologinio 

atsparumo ugdymo pratybos 

„Tiltai“ 7c klasės mokiniams 

pagal projektą „Mokykla tėvams 

ir auklėtojams“ 

12.55 val., 203 kabinete L. Undraitytė 

14 d. 5–8-ų klasių mokinių darbų 

paroda ,,Laisvės paukštis“ 

8.00 val., III aukšte L. Rušienė 

14 d. 3b klasės mokinių popietė 

,,Valentinas ir Valentina“ 

 

12.45 val., 125 kabinete O. Martinkevičienė 

14 d. 7a klasės mokinių pramoginė-

edukacinė išvyka į Šakių rajono 

savivaldybės Jaunimo kūrybos ir 

sporto centrą (baseiną) 

14.40 val., Šakių rajono 

savivaldybės Jaunimo 

kūrybos ir sporto centre 

A. Jocaitienė 

14 d. 7b klasės popietė „Valentinas 

kitaip“ 

15.00 val., 220 kabinete D. Janušaitienė 

14 d. 5a klasės mokinių žiburėlis 

„Valentino diena“ 

17.00 val., 110 kabinete V. Majorovienė 

iki 15 d. 4c klasės mokinių bendras 

darbas Vasario 16-sios progai 

„Lietuvos apskritys“ 

318 kabinete, dailės ir 

technologijų pamokų 

metu 

V. Šimaitienė 



15 d. 8c klasės mokinių žiburėlis 

,,Nepriklausomybė kitaip“ 

15.00 val., 112 kabinete I. Kapilovienė 

15–16 d. Skautų sueiga „Tarnystė tėvynei 

– skauto pareiga“ 

17.00 val., III aukšto 

fojė 

V. Beinarienė 

26 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas lietuvių kalbos 

olimpiadoje, skirtoje Lietuvių 

kalbos dienoms 

8.00 ir 10.55 val., 307, 

308, 313 kabinetuose 

V. Masaitienė, 

D. Čerauskienė, 

D. Malskytė 

26 d. Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos ir Girdžių 

skyriaus 1–4 klasių mokinių 

dalyvavimas Aplinkos apsaugos 

ministerijos inicijuotoje 

neformalaus ugdymo gamtos 

pažinimo pamokoje 

GAMTUKAI 

10.00–11.15 val.  

(1–2 klasės) 

11.30–12.45 val.  

(3–4 klasės, Girdžių 

skyriaus mokiniai) aktų 

salėje 

J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

27 d. 6–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas renginyje „Mano 

gaublys“ 

10.55 val., 111 kabinete O. Unčiurienė 

27 d. 1c klasės mokiniams integruota 

lietuvių kalbos pamoka ,,Mano 

dantukai“ 

12.00 val., 128 kabinete L. Žukauskienė, 

R. Mineikienė 

27 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

edukacinė-pažintinė išvyka į 

Panemunės pilį 

15.00 val., Panemunės 

pilyje 

 

G. Jakubonienė 

iki 28 d. 2-ų, 4c klasių mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

dailės darbų parodoje ,,Tu, 

vaikyste, nuostabi“ 

319, 223, 322, 318 

kabinetuose, dailės ir 

technologijų pamokų 

metu, mokinių darbai bus 

pristatomi nurodytu 

adresu 

I. Naujokaitienė, 

I. Mockaitienė, 

J. Gavėnienė, 

V. Šimaitienė 

30 d. 4a klasės mokinių socialinio 

tyrimo ,,Sakau tau – LABAS“ 

pristatymas 2a, 2b, 3a, 4c klasių 

mokiniams 

Suderintu su 2a, 2b, 3a, 

4c klasių vadovais laiku 

E. Juškaitienė 

  

3.2. Sporto renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

7 d. Tarpklasinės 8a, 8c klasių mokinių 

krepšinio varžybos 

13.50 val., sporto salėje A. Tirlikas 

  

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



Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

2 d. 5–8-ų klasių mokinių komandos 

dalyvavimas Lietuvos mokyklų 

žaidynių finalinėse šachmatų 

varžybose 

Druskininkuose 5–8-ų klasių 

komanda 

A. Tirlikas 

7 d. Dainos ir šokių studija 

„Rugiagėlė“ narių dalyvavimas 

pradinių klasių mokinių dainų 

šventėje „Vabaliukai vabalai“ 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

Dainos ir šokių 

studija 

„Rugiagėlė“ 

nariai 

A. Dambrauskienė 

12 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas užsienio (rusų) 

kalbos olimpiados rajoniniame 

ture 

Jurbarko 

Antano 

Giedraičio-

Giedriaus 

gimnazijoje 

7–8-ų klasių 

mokiniai 

 

V. Majorovienė 

13 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas technologijų 

olimpiados rajoniniame ture 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

7–8-ų klasių 

mokiniai 

 

V. Majorovienė, 

A. Jocaitienė 

27 d. 8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

dailės olimpiados rajoniniame 

ture 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

8-ų klasių 

mokiniai 

L. Rušienė 

  

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

7 d. 4b klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Tarptautinio tyrimo TIMSS 

pristatymas“ 

18.00 val. 126 kabinete R. Šulinskienė, 

J. Tamošaitienė 

11 d. 7-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas 

„Paauglystės kryžkelės”, I pusmečio 

mokinių pasiekimų rezultatų 

aptarimas 

17.30 val., aktų salėje D.Janušaitienė, 

A. Jocaitienė, 

O. Unčiurienė, 

V. Beinarienė 

27 d. Mokymai tėvams ir mokytojams 

„Kaip kalbėti, kad vaikai girdėtų ir 

kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“ 

18.00 val., 

progimnazijos 

bibliotekoje-skaitykloje 

V. Beinarienė 

vasario mėn. 1c klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką  

128 kabinete L. Žukauskienė  

vasario mėn. 3c klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką 

224 kabinete J. Masaitytė  



vasario 

mėn. 

2a klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką 

319 kabinete I. Naujokaitienė 

vasario mėn. 4c klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką 

318 kabinete V. Šimaitienė 

vasario mėn. 1b klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką 

225 kabinete L. Undraitienė 

vasario mėn. 2b klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką 

322 kabinete J. Gavėnienė 

vasario 

mėn. 

Girdžių skyriaus 2–4 klasės mokinių 

tėvų individualūs susitikimai pagal 

suderintą grafiką 

Girdžių skyriaus 2–4 

klasės kabinete 

V. Pinaitienė  

vasario mėn. 3a klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką 

321 kabinete A. Žižienė  

vasario mėn. 2c klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai pagal suderintą grafiką 

223 kabinete I. Mockaitienė 

  

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

6 d. 1–4-ų klasių mokiniams edukacinė 

pertrauka ,,Nieko rimto“ leidyklos 

knygų pristatymas 

Ilgųjų pertraukų metu, 

skaitykloje  

J. Tamošaitienė, 

O. Lažauninkienė, 

leidyklos ,,Nieko 

rimto“ atstovas 

6, 13, 

27 d. 

,,Mokausi iš kino“ filmų žiūrėjimas 15.30–16.30 val., 

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

14 d. Leidinių paroda, skirta Vasario  

16-osios dienai paminėti 

10.00 val., skaitykloje O. Lažauninkienė 

 

25 d. Bibliotekos lankytojų kuriamos  

knygos ,,100 % lietuvis“ papildymas 

kartu su Visos dienos mokyklos 

mokiniais 

15.30 val., skaitykloje  J. Savickienė, 

R. Sutkutė, 

E. Kėkštienė 

25 d. Leidinių paroda ,,Pagalbos mokiniui 

specialistai siūlo“ 

10.00 val., skaitykloje V. Raževičiutė,  

V. Milkutė,  

O. Lažauninkienė 

  
 


