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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2019 M. 

KOVO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

1 d. 1a klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka „Sveikos 

šypsenos pažadas” 

8.55 val. 226 kabinete R. Urbutienė, 

R. Mineikienė 

5 d. Girdžių skyriaus 2–4 klasių mokiniams 

pasaulio pažinimo pamoka netradicinėje 

aplinkoje „Užgavėnių papročiai ir 

tradicijos“ 

10.55 val., Jurbarko 

rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Girdžių skyriaus 

filiale 

V. Pinaitienė 

5 d. 3a klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka „Pirštų 

atspaudai” gamtamokslinėje 

laboratorijoje 

12.00 val., 209 

kabinete 

A. Žižienė  

5–7 d. 5–7-ų klasių mokiniams IT pamokos 

netradicinėje aplinkoje „Stabdyk 

patyčias socialiniuose tinkluose“ 

Pagal informacinių 

technologijų pamokų 

tvarkaraštį 

skaitykloje, 

mokyklos teritorijoje 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

6 d. 2a klasės mokiniams netradicinės, 

integruotos dailės ir technologijų bei 

kūno kultūros pamokos – judrusis 

žaidimas „Mano tavo pareiga, mano 

tavo vertybė“ 

11.00 val., Jurbarko 

rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje 

I. Naujokaitienė 

7 d. 4c klasės mokiniams netradicinės, 

integruotos pasaulio pažinimo bei dailės 

ir technologijų pamokos – judrusis 

žaidimas „Mano tavo pareiga, mano 

tavo vertybė“ 

11.00 val., Jurbarko 

rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje 

V. Šimaitienė 

8 d. 2c klasės mokiniams netradicinė, 

integruota muzikos pamoka – judrusis 

11.00 val., Jurbarko 

rajono savivaldybės 

I. Mockaitienė 



žaidimas „Mano tavo pareiga, mano 

tavo vertybė“ 

viešojoje bibliotekoje 

8 d. 1c, 3a, 3b, 4b klasių mokiniams 

netradicinės, integruotos pasaulio 

pažinimo, lietuvių kalbos pamokos „40 

paukščių laisvai Lietuvai“ 

11.00 val., Jurbarko 

rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje 

L. Žukauskienė, 

A. Žižienė, 

O. Martinkevičienė, 

R. Šulinskienė, 

O. Lažauninkienė 

12 d. 1b klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka ,,Sveikos 

šypsenos pažadas” 

12.00 val., 225 

kabinete 

L. Undraitienė, 

R. Mineikienė 

 

12 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis „1–8 

klasių mokinių sveikatos duomenų 

analizė“ 

13.50 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

L. Undraitytė 

R. Mineikienė 

19 d. Paskaita-praktikumas pradinių klasių 

mokytojams „Kaip kalbėti, kad vaikai 

klausytų“ 

13.00 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

V. Beinarienė 

20 d. 4a ir 4c klasių mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo 

pamokos Šakių cirke (panaudojant  

kultūros paso lėšas) bei pramoginė 

išvyka į Šakių rajono savivaldybės 

Jaunimo kūrybos ir sporto centą 

(baseiną) 

11.00 val., Šakių cirko 

mokykloje ,,Šypsena“ 

E. Juškaitienė, 

V. Šimaitienė, 

O. Lažauninkienė 

22 d. Direkcinės tarybos posėdis „Vidinio 

kiemelio ir bibliotekos modernizavimas. 

Progimnazijoje priimtų tvarkų 

įgyvendinimo aptarimas“ 

8.10 val., 115 kabinete A. Uznė, 

L. Undraitytė,  

J. Voroninienė,  

J. Tamošaitienė 

25 d. 2b klasės mokiniams lietuvių kalbos 

pamoka netradicinėje aplinkoje „Žalias 

pievų žiogas“ 

9.00 val., 

progimnazijos 

skaitykloje 

J. Gavėnienė, 

O. Lažauninkienė 

28 d. 4c klasės mokinių netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka „Kietųjų medžiagų 

atskyrimas iš mišinio filtruojant“ 

gamtamokslinėje laboratorijoje 

9.50 val., 209 

kabinete 

V. Šimaitienė 

28 d. 4a klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka „Kietųjų 

medžiagų atskyrimas iš mišinio 

filtruojant“ gamtamokslinėje 

laboratorijoje 

10.55 val., 209 

kabinete 

E. Juškaitienė 

28 d. Paskaita-praktikumas 5–8-ose klasėse 14.00 val., V. Beinarienė 



dirbantiems mokytojams „Pozityvus 

mokinių ir mokytojų dialogas. Ar tai 

(ne)įmanoma?“ 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

 

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

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

25–29 d. J. Hollando profesijos pasirinkimo 

testas 8-ų klasių mokiniams 

Klasių valandėlių metu V. Beinarienė 

18–29 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo ugdytinių veiklų stebėjimas 

Pagal veiklų planą 

(suderinus su 

mokytoja) 

A. Uznė 

kovo 

mėn. 

Kalbų, socialinių mokslų dalykų 

mokytojų pamokų stebėjimas „Mokinių 

mokymosi savivaldumas ir 

konstruktyvumas pamokoje“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

(suderinus su 

mokytojais)  

J. Voroninienė 

kovo 

mėn. 

Visos dienos mokyklos veiklų 

stebėjimas. Neformaliojo švietimo 

užsiėmimų stebėjimas 1–4 klasėse. 

Pagal užsiėmimų 

tvarkaraštį (suderinus su 

mokytojais) 

J. Tamošaitienė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1–29 d. 8a klasės mokinių dalyvavimas 

eTwinning projekte ,,A City’s Long 

Journey Into Time...” 

Anglų kalbos pamokų 

metu arba po pamokų 

pagal projekto veiklų 

planą 

D. Petrauskaitė 

4–7 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautinėje olimpiadoje „Kings“ 

Po pamokų, susitarus 

su mokiniais 215 ir 

216 kabinetuose 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė 

4–8 d. Girdžių skyriaus 2–4 klasių mokinių 

piešinių paroda, skirta Kovo 11-jai 

paminėti 

8.00 val., Girdžių 

skyriaus II aukšto 

koridoriaus nišose 

V. Pinaitienė 

4–15 d. Metodinės priemonės užduočių 

knygelės „Internetas mažiesiems be 

patyčių“ sukūrimas 

210, 211 kabinetuose, 

po pamokų 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

5, 12, 19, 

26 d. 

Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Savęs ir savo 

jausmų suvokimas” 7a klasės 

12.00 val., 106 kabinete S. Lukšienė 

 



mokiniams pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams” 

5, 12, 19,  

26 d. 

Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Tiltai” 7b klasės 

mokiniams pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams” 

12.55 val., 311 kabinete V. Beinarienė 

5, 12, 19,  

26 d. 

Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Tiltai” 7c klasės 

mokiniams pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams” 

12.55 val., 203 kabinete L. Undraitytė 

8 d. 8a klasės mokinių dalyvavimas 

mokykliniame meninio vertimo iš 

anglų kalbos ture (Pamoka kitaip, 

darbas su žodynu) 

12.00 val., 

progimnazijos 

skaitykloje 

O.Lažauninkienė, 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė 

8 d. 5–7-ų klasių mokinių dalyvavimas 

„Kino klubo“ veikloje 

13.00 val., 207 kabinete D. Juščienė 

8 d. Diskoteka 5–8-ų klasių mokiniams 

„Geltona, žalia, raudona“ 

18.00 val., aktų salėje L. Undraitytė, 

Mokinių taryba 

12–27 d. 2b, 3a klasių mokinių dalyvavimas 

respublikiniame kūrybinių darbų 

konkurse-parodoje ,,Iš pasakų 

skrynios…“ 

322, 321 kabinetuose, 

dailės ir technologijų 

pamokų metu, mokinių  

darbai bus pristatomi 

nurodytu adresu 

J. Gavėnienė, 

A .Žižienė  

13 d. Visos dienos mokyklos mokiniams 

edukacinė valandėlė, skirta Kovo 11 d. 

paminėjimui 

13.00 val., 207 kabinete D. Juščienė, 

R. Sutkutė, 

E. Kėkštienė 

14 d. 1–4-ų klasių mokinių raiškiojo 

skaitymo konkurso mokyklinis turas 

12.00 val., aktų salėje J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

18 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

„Maironiečiai“ narių kultūrinė-

pažintinė išvyka į Kauną 

12.00 val., Kaune V. Masaitienė 

18 d. 4-ų klasių mokinių diktanto rašymo 

konkurso mokyklinis turas 

12.00 val., 209 kabinete J. Tamošaitienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Šulinskienė, 

V. Šimaitienė 

19 d. 3b klasės mokinių edukacinis 

užsiėmimas ,,Rašto pažinimo kelias“ 

(panaudojant kultūros paso lėšas) 

9.40 val., Jurbarko 

krašto muziejuje 

O. Martinkevičienė 



20 d. Visos dienos mokyklos mokiniams  

edukacija, skirta knygnešių dienai 

paminėti, prisimenant knygos vertę 

,,Knygnešių keliais“ 

13.00 val., 207 kabinete 

ir progimnazijos 

skaitykloje 

D. Juščienė, 

R. Sutkutė, 

E. Kėkštienė, 

J. Savickienė 

22 d. 1–4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

Jurbarko kultūros centro edukaciniame 

renginyje, skirtame teatro dienai 

paminėti „Teatro karštinė“ 

12.00 val., Jurbarko 

kultūros centre 

1–4 klasių 

mokytojos 

22 d. 5–8-ų klasių mokinių komandų 

dalyvavimas protmūšyje, skirtame 

Pasaulinei vandens dienai paminėti 

13.00 val., aktų salėje I. Kapilovienė, 

R. Mineikienė 

22 d. 5c klasės mokinių popietė „Žaiskime 

kartu“ 

15.00 val., 303 kabinete V. Strončikienė 

20, 27 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

„Putpeliukai“ narių dalyvavimas 

respublikiniame piešinių konkurse 

„Lietuvos miškai ir aš 

12.55 val., 125 

kabinete, darbai bus 

pristatomi nurodytu 

adresu 

O. Martinkevičienė 

26 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

edukacinė-pažintinė išvyka į 

Panemunės pilį 

15.00 val., Panemunės 

pilyje 

E. Kėkštienė, 

R. Sutkutė 

29–30 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

„Skautai – pramoga su tikslu“ narių 

dalyvavimas sueigoje „Jurgio ir 

Barkaus kelionė“ 

17.00 val., III aukšto 

fojė 

V. Beinarienė 

kovo 

mėn. 

Renginiai, skirti nacionalinei akcijai 

„Sąmoningumo didinimo mėnesis be 

patyčių“ 

pagal atskirą planą 

(priedas Nr. 1), 

progimnazijoje 

S. Lukšienė, 

darbo grupė 

kovo 

mėn. 

2a klasės mokinių dalyvavimas 

edukaciniame konkurse „Olympis 

2019” pavasario sesijoje 

Po pamokų, skaitykloje I. Naujokaitienė 

kovo 

mėn. 

Raštingiausio 5–8-ų klasių moksleivio 

rinkimai, skirti lietuvių kalbos 

dienoms paminėti 

pagal lietuvių kalbos 

pamokų tvarkaraštį 

307, 308, 313 

kabinetuose 

V. Masaitienė, 

D. Malskytė, 

D. Čerauskienė 

 

3.2. Sporto renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

7, 14, 

21 d. 

Tarpklasinės 8a, 8b, 8c klasių 

komandų tinklinio varžybos 

13.50al., sporto salėje A. Tirlikas 



  

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

7 d. 5–8 klasių mokinių 

dalyvavimas rajoninėje 

istorijos olimpiadoje 

,,Mažoji jurbarkiečių   

olimpiada“ 

10.00 val., 

Jurbarko rajono 

Eržvilko 

gimnazijoje 

5–8 klasių 

mokiniai 

D. Juščienė 

15 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas lietuvių 

kalbos olimpiados 

rajoniniame ture 

10.00 val., Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

7–8-ų klasių 

mokiniai 

V. Masaitienė, 

D. Malskytė, 

D. Čerauskienė 

19 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas 

tarptautiniame 

matematikos ir gamtos 

mokslų tyrime TIMSS 

9.00 val.,  

126 kabinete 

4b klasės 

mokiniai 

J. Tamošaitienė, 

R. Šulinskienė 

20 d. 1–4 klasių mokinių, 

patekusių į rajoninį etapą, 

dalyvavimas 1–4 klasių 

rajoniniame meninio 

skaitymo konkurse 

10.00 val., 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje, 

aktų salėje 

1–4 klasių 

mokiniai, 

patekę į 

rajoninį 

etapą 

J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

21 d. 1–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas 

tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„KENGŪRA“ 

9.00 val., pradinių 

klasių kabinetuose 

ir 315 kabinete 

1–8-ų klasių 

mokiniai 

J. Tamošaitienė, 

V. Strončikienė 

22 d. Neformaliojo švietimo 

būrelio „Skaitai – pramoga 

su tikslu“ narių 

dalyvavimas 

respublikinėje „Maisto 

banko“ akcijoje 

15.00 val., 

prekybos centre 

„Maxima XX“, 

Jurbarke 

 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

„Skautai – 

pramoga su 

tikslu“ nariai 

V. Beinarienė 

27 d. 4-ų klasių mokinių, 

patekusių į rajoninį etapą, 

dalyvavimas rajoniniame 

4-ų klasių mokinių 

diktanto rašymo konkurse 

10.00 val., 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

4-ų klasių 

mokiniai, 

patekę į 

rajoninį 

etapą 

J. Tamošaitienė, 

4-ų klasių 

mokytojos 

kovo 

mėn. 

5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas edukaciniame 

Po pamokų, 

susitarus su 

5–8-ų klasių 

mokinių 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė 



konkurse „Olympis 2019“ 

pavasario sesijoje 

mokiniais 215 ir 

216 kabinetuose 

  

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

4–8 d. Tėvų savaitė 1–8 klasių mokinių tėvams 

(pagal atskirą planą (priedas Nr. 2)) 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

J. Tamošaitienė, 

A. Žižienė, 

darbo grupė 

6 d. 5a, 6-ų klasių mokinių tėvų individualūs 

susitikimai 

16.00–18.00 val., 

110, 207, 216, 315 

kabinetuose 

V. Majorovienė, 

E. Bastienė, 

D. Petrauskaitė, 

D. Juščienė 

6–7 d.  8b klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai 

Individualiai 

suderintu laiku, 316 

kabinete 

R. Šukevičienė 

6–8 d. 8a klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai 

Individualiai 

suderintu laiku, 308 

kabinete 

V. Masaitienė 

6, 13, 20, 

27 d. 

Mokymai tėvams „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

18.00 val. 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

V. Beinarienė 

12–13 d. 5c klasės mokinių tėvų individualūs 

susitikimai 

Individualiai 

suderintu laiku, 303 

kabinete 

V. Strončikienė 

18–19 d. Girdžių skyriaus 2–4 klasės mokinių 

tėvų individualūs susitikimai 

Individualiai 

suderintu laiku, 

Girdžių skyriaus 2–4 

klasės kabinete  

V. Pinaitienė 

19 d. Mokinių, kurie lanko visos dienos 

mokyklą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas 

17.30 val., aktų salėje J. Tamošaitienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Sutkutė, 

E. Kėkštienė, 

G. Jakubonienė 

29 d. Girdžių skyriaus ugdytinių ir mokinių 

tėvų susirinkimas 

13.00 val., Girdžių 

skyriaus 2–4 klasės 

kabinete 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Pinaitienė, 

J. Ručinskienė 

kovo 

mėn. 

4c klasės individualūs trijų pokalbiai 

„Mokinys-mokytojas-tėvai“ 

Individualiai 

suderintu laiku, 318 

V. Šimaitienė 



kabinete 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

6 d. Leidinių paroda, skirta Petro Cvirkos 

100-osioms gimimo metinėms paminėti 

10.00 val., skaitykloje J. Savickienė 

 

6, 13, 20, 

27 d. 

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

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

7 d. Leidinių paroda, Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti 

10.00 val., skaitykloje O. Lažauninkienė 

 

12 d. Leidinių paroda, skirta Knygnešių 

dienai paminėti 

10.00 val., skaitykloje O. Lažauninkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

 

Nacionalinės akcijos „Sąmoningumo didinimo mėnesis be patyčių“, 

programa 1–8 klasių mokiniams 

 

Tikslas: didinti progimnazijos bendruomenės narių sąmoningumą, sprendžiant patyčių problemą. 

 

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

2019-03-05 8.00 val. (1 pamoka) 

5–8-ų klasių mokiniams 

netradicinės mokomųjų 

dalykų pamokos „Prašyk – 

galiu padėti“ 

Dalykų mokytojai 

2019-03-04–08 Progimnazijoje 

Lankstinukas 

progimnazijos 

bendruomenei apie 

prevencinę programą 

„Saugi mokykla“ 

J. Tamošaitienė, 

R. Norkienė,  

S. Lukšienė,  

V. Beinarienė 

2019-03-12 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

Akcija „Atrodyk kitaip“ Darbo grupė, 

klasių vadovai 

2019-03-13 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

Akcija „Kepurė ir aš“ Darbo grupė, 

klasių vadovai 

2019-03-14 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

Akcija „Skirtingi batai ir 

aš“ 

Darbo grupė, 

klasių vadovai 

2019-03-12–15 

Pagal 1–8-ų klasių 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų „Baitukas“ 

ir „Jaunasis 

programuotojas“ 

tvarkaraščius 

Lankstinukas tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

„Kaip padėti vaikams 

saugiai naudotis internetu“ 

 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė; 

1–8 klasių 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimų 

„Baitukas“ ir 

„Jaunasis 

programuotojas“ 

dalyviai 

2019-03-12–15 13.00 val., aktų salėje 

Užsiėmimas „Mokykla be 

patyčių“ pagal VSB 

projektą 

R. Mineikienė, 

R. Armanavičiūtė 

2019-03-15 
13.50 val., 106 

kabinete 

5–8-ų klasių seniūnų 

diskusija „Juoda + balta = 

pusiausvyra“ 

S. Lukšienė 

V. Beinarienė 

L. Undraitytė 

2019-03-15 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

Socialinė provokacija 

„STOP kadras“. 

Darbo grupė 

2019-03-12–29 Pirmojo aukšto fojė 

„Draugystės paštas“ 

laiškai draugui, kurio 

norėtum atsiprašyti arba 

padėkoti 

S. Lukšienė 

V. Beinarienė 

L. Undraitytė 

2019-03-04–29 

Klasės valandėlių metu, 

dailės pamokų metu. 

Darbai bus 

demonstruojami 

progimnazijos pirmojo 

aukšto fojė 

1–8-ų klasių kūrybinis 

darbas: knyga – paveikslas 

(A4 formatas) „Juoda + 

balta = pusiausvyra“ 

Darbo grupė, 

klasių vadovai 



2019-03-04–29 
Pertraukų metu, po 

pamokų 

Dalyvavimas socialinėje 

akcijoje „Užkrėsk 

gerumu“ 

S. Lukšienė,  

V. Beinarienė 

2019-03-04–29 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

7–8-ų klasių mokinių 

akcija „0,5 obuolio – 

mano sąmoningumo 

pradžia“ 

S. Lukšienė,  

V. Beinarienė 

2019-03-04–29 
Pertraukų metu, po 

pamokų 

Socialinė iniciatyva „10 

AČIŪ...“ 

G. Jakubonienė 

E. Kėkštienė, 

R. Sutkutė, 

L. Rušienė 

2019-03-29 Laikas derinamas 

Buvusių progimnazijos 

mokinių paskaitėlės 4–6-ų 

klasių mokiniams „Aš ne 

kaktusas“ 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

2019-03-18–29 
1–4 klasių valandėlių 

metu, kabinetuose 

Užsiėmimai 1–4-ų klasių 

mokiniams „Internetas 

mažiesiems be patyčių“ 

1–4 klasių 

mokytojos 

2019-03-29 

Ekrane, pirmojo aukšto 

fojė, bibliotekoje, IT 

klasėse  

Stendai „FB saugumas“ L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

2019-03-04–29 

(laikas derinamas) 

Dailės pamokų metu, 

301 kabinete ir  

VDM darbo laiku, 227 

kabinete 

Knygų skirtukų gamyba ir 

išdalinimas 1-ų klasių 

mokiniams 

S. Lukšienė,  

V. Beinarienė, 

L. Rušienė, 

G. Jakubonienė,  

S. Mielkaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

 

 

Tėvų savaitės organizavimo programa 1–8 klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)  

2019-03-04–2019-03-08 

 

Tikslas: 

Taikant įvairesnes formas įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į progimnazijos bendruomenės veiklą 

– problemų sprendimą, kultūrinio akiračio plėtimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžiant įvairias ugdymo(si) 

problemas; 

2. Padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) suvokti, savo vaikų ugdymo(si) poreikius, suprasti, kad 

jie gali efektyviai padėti tuos poreikius tenkinti; 

3. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko pasiekimus, pažangą, ugdymosi 

problemas; 

4. Įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į progimnazijoje organizuojamas veiklas. 

Progimnazijoje besimokančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali: 

 konsultuotis su mokytojais, klasių vadovais (pagal mokytojų darbo laiko grafikus 

individualiai susitarus per TAMO dienyną), progimnazijos vadovais, specialiuoju 

pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu; 

 aplankyti progimnazijos biblioteką, muziejų, valgyklą; 

 diskutuoti aktualiomis temomis su progimnazijos mokytojais, vadovais, 

specialistais. 

 apžiūrėti mokinių darbų parodas stenduose. 

Susitikimų grafikas 

Darbuotojai Kabinetas Laikas 

Mokyklos vadovai: 

Direktorė Alma Uznė 

 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui: 

Jolanta Tamošaitienė 

 

Jurgita Voroninienė 

 

Loreta Undraitytė 

 

112 

 

221 

 

 

 

114 

 

212 

 

2019-03-04–07           8.00–12.00 ir 12.30–17.00 val. 

2019-03-08                 8.00–12.00 ir 12.30–14.30 val. 

 

2019-03-04–07           8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val. 

2019-03-08                 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. 

2019-03-04–07           8.00–12.15 ir 13.00–17.00 val. 

2019-03-08                 8.00–12.15 ir 13.00–15.45 val. 

2019-03-04                 8.00–12.00 ir 12.30–16.30 val. 

2019-03-05                 12.30–14.30 val. 

2019-03-06                10.00–12.00 ir 14.30–16.00 val. 

2019-03-07                 8.00–12.00 ir 14.30–15.30 val. 

2019-03-08                 8.00–9.30val. 

Logopedė Viktorija Milkutė 309 2019-03-05–08             Pagal darbo laiko grafiką*. 

Specialioji pedagogė 

Vilma Raževičiutė 
310 2019-03-04-08             Pagal darbo laiko grafiką*. 

Socialinės pedagogės: 

Saulena Lukšienė 

Loreta Undraitytė 

 

106 

212 

 

2019-03-04-07            Pagal darbo laiko grafiką*. 

2019-03-04-08            Pagal darbo laiko grafiką*. 

Psichologė Vaida 

Beinarienė 
311 

2019-03-04–08            Pagal darbo laiko grafiką*. 

Pavaduotoja ūkio reikalams 116 2019-03-04–07           8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val. 



Oksana Sutkaitienė 2019-03-08                 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. 
* Pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko grafikas nurodytas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

internetinėje svetainėje www.jnp.lt  

 

Kiti atvirų durų savaitės renginiai 

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

2019-03-04 

17.00 val. 

Aktų salėje 

1–2 klasių mokinių popietė 

tėvams „Pavasario 

akordai“. 

D. Linaburgienė, 

A. Dambrauskienė 

2019-03-05 
17.30 val. 

Jurbarko kultūros centre 

Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos 

bendruomenės 

dalyvavimas Jurbarko 

kultūros centro 

organizuojamoje 

Užgavėnių šventėje. 

Klasių vadovai, 

mokytojai 

 

 

 

2019-03-04 
9.00 val. 

Progimnazijoje 

Nepamokinė diena 

„Kaziuko mugė“ 1–8 ir 

Girdžių skyriaus klasių 

mokiniams, mokyklos 

bendruomenei.  

I. Mockaitienė, 

V. Strončikienė, 

L. Undraitienė, 

darbo grupė 

2019-03-06 
17.00 val.  

Aktų salėje 

Pažintinė popietė – protų 

mūšis „Trikampis“ 5–8 

klasių mokiniams ir 

tėvams. 
Komandą sudaro 3 tėvai, 3 

mokiniai, klasės vadovas. 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

D. Juščienė 

2019-03-07 
15.00 val. 

Konferencijų salėje 

Mokyklos tarybos, klasių 

tėvų komitetų narių, 

socialinių pedagogų, 

psichologo diskusija 

„Mokymo sutartis: 

formalumas ar...?“. 

R. Urbutienė, 

J. Tamošaitienė,  

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

 

2019-03-07 

17.00 val. 

Aktų salėje 

3–4 klasių mokinių popietė 

tėvams „Pavasario 

akordai“. 

D. Linaburgienė, 

A. Dambrauskienė 

 

2019-03-08 
8.10 val. 

Progimnazijos kieme 

1–8 klasių ir Girdžių 

skyriaus mokinių 

dalyvavimas akcijoje 

„Geltona, žalia, raudona“, 

skirtoje kovo 11-osios – 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimui. 

Klasių vadovai, 

mokytojai 

2019-03-08 
Nuo 15.00 val. 

Progimnazijos fojė 

Virtualus tėvų savaitės 

apibendrinimas. 

J. Tamošaitienė,  

R. Norkienė 

2019-03-04–08 

8.00–17.00 val. 

Progimnazijos fojė 

Pasiūlymų – pageidavimų 

dėžutė. 

Mokinių taryba: 

E. Pranckutė, 

A. Rukšnaitytė 

 

 
 

http://www.jnp.lt/

