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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2019 M. 

BALANDŽIO 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. 5a klasės mokiniams netradicinė 

technologijų pamoka „Ar sveikai mes 

maitinamės?“ 

9.50 val.,  

110 kabinete 

V. Majorovienė, 

R. Mineikienė 

1 d. 4b klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka „Žengiame į 

paauglystę“ 

10.55 val.,  

126 kabinete 

R. Šulinskienė, 

R. Mineikienė 

2 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis 8.05 val.,  

106 kabinete 

L. Undraitytė 

3 d.  1-ų klasių mokiniams integruota lietuvių 

kalbos pamoka netradicinėje aplinkoje, 

skirta Tarptautinei vaikiškos knygos 

dienai paminėti „(Ne)šuniška diena“  

11.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

R .Urbutienė, 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė, 

J. Savickienė 

4 d. 4a ir 4c klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka „Pelėsio 

auginimo tyrimas“ gamtamokslinėje 

laboratorijoje  

9.50 val. ir  

12.00 val., 

209 kabinete 

E. Juškaitienė, 

V. Šimaitienė 

4 d. Progimnazijos tarybos posėdis 17.15 val.,  

112 kabinete 

R. Urbutienė 

5 d. 2b ir 3a klasių mokiniams netradicinės 

dailės ir technologijų pamokos Šakių 

cirko mokykloje bei Šakių rajono 

savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto 

centre (baseine) 

10.00 val.,  

Šakių cirko 

mokykloje 

„Šypsena“ 

J. Gavėnienė, 

A. Žižienė  

5 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

prevencinės programos „Saugi 

mokykla“ ABC tarybos narių super 

vizijos LR Seime ir Balsių 

progimnazijoje 

11.00 val., Vilniuje A. Uznė, 

S. Lukšienė 



8 d. 5a, 5b  klasių mokiniams netradicinė 

integralaus gamtos mokslų pamoka 

„Dirbtinis vandens ciklas“ 

8.00 val. ir  

10.00 val., 

Jurbarko 

vandenvietėje 

I. Kapilovienė, 

V. Strončikienė 

8 d.  Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas „Dalijimasis gerąją 

patirtimi iš mokymų, seminarų“ 

13.00 val., 

 321 kabinete 

A. Žižienė 

9 d. 5c klasės mokiniams netradicinė 

integralaus gamtos mokslų pamoka 

„Dirbtinis vandens ciklas“ 

11.00 val., 

 Jurbarko 

vandenvietėje 

I. Kapilovienė, 

I .Žilaitienė 

10 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos ir 

Girdžių skyriaus mokinių nepamokinė 

diena „Eksperimentų, bandymų diena“ 

9.00 val., 

progimnazijoje 

I. Kapilovienė, 

J. Tamošaitienė, 

darbo grupė 

12 d. Direkcinės tarybos posėdis 

„Pasirengimas nacionaliniam mokinių 

pasiekimų patikrinimui“ 

8.10 val.  

115 kabinete 

J. Voroninienė 

12 d. 4b klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka „Įvairių 

medžiagų laidumo vandeniui tyrimas“ 

gamtamokslinėje laboratorijoje  

9.50 val.,  

209 kabinete 

R. Šulinskienė 

15 d. Girdžių skyriaus 2–4 klasių mokiniams 

pasaulio pažinimo pamoka netradicinėje 

aplinkoje „Kultūros diena“ 

12.00 val., Jurbarko 

kultūros centro 

Girdžių skyriuje 

V. Pinaitienė 

 

16 d.  1b ir 1c klasių mokiniams netradicinė 

lietuvių kalbos pamoka „Rieda, rieda 

margutis“ 

11.00 val.,  

128 kabinete 

12.00 val.,  

225 kabinete 

L. Undraitienė, 

L. Žukauskienė 

19 d. 3a klasės mokiniams lietuvių kalbos 

pamoka kitaip „Susitikimas su Astridos 

Lindgren herojais“ 

8.00 val., 

bibliotekoje 

A. Žižienė,  

J. Savickienė  

19 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos ir 

Girdžių skyriaus mokinių nepamokinė 

diena „Darom“ 

12.00 val., 

progimnazijos 

teritorijoje, 

Jurbarko mieste 

J. Voroninienė, 

darbo grupė 

23–27 d. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

kelionėje-programoje ne Lietuvos 

Respublikoje „Vadovų lyderystės 

kompetencijų raiškos įtaka švietimo 

kokybei: Ukrainos patirtis“ 

1.00 val., Ukrainoje A. Uznė 

29 d. 1a, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c klasių 

mokiniams netradicinės integruotos 

lietuvių kalbos pamokos-teatrinės 

pamokos ,,Užkulisiai“ 

8.00–12.45 val.,  

 aktų salėje 

R. Urbutienė,  

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė, 



 A. Žižienė, 

O. 

Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

R. Šulinskienė, 

V. Šimaitienė 

29 d. Mokytojų tarybos posėdis 

,,Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimas“ 

14.40 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

A. Uznė, 

R. Tirlikienė 

iki 30 d. Dalyvavimas respublikinės socialinių 

pedagogų parengtų priemonių 

nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų 

renginių planų parodoje „Kuriame ir 

dalinamės“ 

Priemonės parodai 

ruošiamos 106 

kabinete 

S. Lukšienė 

  

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

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

5 d. Susitikimas su Integruoto gamtos mokslų 

kurso programos ekspertais 

14.00 val., konferencijų 

salėje (skaitykloje) 

I .Kapilovienė, 

V. Strončikienė, 

I. Žilaitienė 

8–19, 29, 

30 d. 

5–8-ų klasių mokinių super vizijos „Kas 

aktualu 2019–2020 m. m. mokinių 

požiūriu“ 

5–8-ų klasių 

valandėlių metu 

A. Uznė, 

J. Voroninienė, 

L. Undraitytė 

8–19 d. 

 

Apklausa 5–8-ų klasių mokiniams 

,,Mokymosi savivaldumo ypatumai“ 

 5–8-ų klasių valandėlių 

metu 

V. Beinarienė 

8–19, 29, 

30 d. 

Pagalbos mokiniui specialistų veiklos 

stebėjimas 

Suderinus su pagalbos 

mokiniui specialistais 

A. Uznė 

8–19, 29, 

30 d. 

Kūno kultūros, menų ir technologijų 

mokytojų pamokų stebėjimas „Mokinių 

mokymosi savivaldumas ir 

konstruktyvumas pamokoje“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

(suderinus su 

mokytojais)  

L. Undraitytė 

8–19, 29, 

30 d. 

Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų 

dalykų mokytojų pamokų stebėjimas 

„Mokinių mokymosi savivaldumas ir 

konstruktyvumas pamokoje“ 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

(suderinus su 

mokytojais)  

J. Voroninienė 

15–30 d. 2-ų, 4-ų, 6-ų ir 8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas veiksmo tyrime 

„Nacionalinis mokinių pasiekimų 

patikrinimas 2018–2019“ 

9.00 val., 

progimnazijoje 

(vadovaujamasi NEC 

patvirtintu testavimo 

grafiku ir trukme) 

J. Voroninienė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

balandžio 

mėn. 

5–8-ų klasių mokinių ir jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) apklausa „Saugumo jausmas 

mokykloje“ pagal prevencinę programą 

Pagal atskirą grafiką S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

R. Norkienė, 



„Saugi mokykla“  L. Norkaitienė 

balandžio 

mėn. 

Visos dienos mokyklos veiklų stebėjimas. 

Neformaliojo švietimo užsiėmimų 

stebėjimas 1–4 klasėse. Mokytojų, 

dirbančių pradinėse klasėse, pamokų 

stebėjimas „Mokinių mokymosi 

savivaldumas ir konstruktyvumas 

pamokoje“ 

Pagal pamokų ir 

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 

1–30 d. 5a, 5b klasių mokinių darbų paroda 

„Mozaika“ 

14.00 val., I aukšto 

koridoriuje 

A. Jocaitienė 

2 d. 4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

matematikos olimpiados 

mokykliniame ture 

12.00 val., 

 105 kabinete 

J. Tamošaitienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Šulinskienė, 

V. Šimaitienė 

2, 9, 16 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 

  

2, 9, 16 d. Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Tiltai“ 7b klasės 

mokiniams, pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams“ 

12.55 val.,  

311 kabinete 

V. Beinarienė 

2, 9, 16, 

30  d. 

Paauglių psichologinio atsparumo 

ugdymo pratybos „Tiltai“ 7c klasės 

mokiniams pagal projektą „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams“ 

12.55  val.,  

20 kabinete 

L. Undraitytė  

5, 29 d. Sveikatos priežiūros valandėlė VDM 

mokiniams ,,Būsi švarus, būsi sveikas“ 

(teorinė ir praktinė dalys) 

15.00 val., 

127 kabinete 

R. Mineikienė, 

R. Sutkutė, 

E. Kėkštienė 

5 d. 7a klasės mokinių žiburėlis ,,Žaidimų 

vakaras“ 

16.00  val.,  

108 kabinete 

A. Jocaitienė 

11 d. 8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

jaunimo festivalyje Vibelift 

10.00 val., Vilniuje, 

Siemens arenoje 

A. Uznė, 

V. Masaitienė,  

R. Šukevičienė, 

I. Kapilovienė 

11 d.  8-ų klasių kai kurių mokinių 

dalyvavimas atvirų durų dienoje 

,,Profesijos – iš arčiau“ 

9.30  val., 

Smalininkų 

technologijų 

V. Strončikienė 



 ir verslo mokykloje 

11 d.  1–4 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalyvavimas „VšĮ 

Bruneros“ organizuojamame renginyje 

„Mažosios Velykėlės su močiute“ 

13.00 val., 

progimnazijos 

valgykloje 

Pradinių klasių 

mokytojos, VDM 

auklėtojos 

12 d.  Bendrystės valanda „0,5 obuolio – 

mano sąmoningumo pradžia“ 

12.45 val.,  

106 kabinete 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

akcijoje 

dalyvaujantys 1–8 

klasių mokiniai 

12 d. Diskoteka 5–8-ų klasių mokiniams 19.00 val., aktų salėje L. Undraitytė, 

mokinių taryba 

15–19 d.  Girdžių skyriaus 2–4 klasių mokinių 

piešinių paroda „Velykinis margutis“ 

8.00 val., Girdžių 

skyriaus II aukšto 

koridoriaus nišose 

V. Pinaitienė 

16 d.  5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

biologijos olimpiados mokykliniame 

ture 

8.00 val., 112 kabinete  I. Kapilovienė, 

J. Voroninienė 

16–18 d. 5–7-ų klasių mokinių dalyvavimas 

informacinių technologijų olimpiados 

mokykliniame ture 

Po pamokų, susitarus 

su mokiniai, 

210, 211 kabinetuose 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

18 d. 7b klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Vilnių 

7.30 val., Vilniuje D Janušaitienė, 

N. Giedraitytė 

18 d. VDM mokinių edukacinė-pažintinė 

išvyka į Jurbarko krašto muziejų 

15.00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

R. Sutkutė, 

E. Kėkštienė 

19 d. Skautų žygis-pratybos „Skautiški 

ženklai gamtoje“ 

13.00 val.,  

Jurbarko mieste 

V.  Beinarienė 

29 d. 1b klasės mokiniams sveikatos 

priežiūros valandėlė ,,Būsi švarus, būsi 

sveikas“ 

12.00 val.,  

225 kabinete 

L. Undraitienė, 

R. Mineikienė 

 

30 d.  5c klasės mokiniams klasės valandėlė 

,,Žinau ką valgau“ 

12.50 val., 

303 kabinete 

R. Mineikienė, 

V. Strončikienė 

  

3.2. Sporto renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 



4 d. 8-ų klasių berniukų komandos 

dalyvavimas Jurbarko rajono BUM 

mokinių finalinėse krepšinio 

varžybose 

10.00 val., Jurbarko 

Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijoje 

A. Tirlikas 

30 d. 5–8-ų klasių mokinių komandos 

dalyvavimas Jurbarko rajono BUM 

mokinių lengvosios atletikos kroso 

estafečių varžybose 

10.00 val., Dvaro 

parke už Mituvos 

A. Tirlikas 

  

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

1, 5 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas Lietuvos 

mokinių kūrybinių darbų 

konkurse „Augdamas kuriu, 

tave kartu kviečiu“ bei 

respublikiniame piešinių 

konkurse „Tu palinkėk 

man...“ 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

126 kabinete, 

darbai bus 

pristatomi 

nurodytu 

adresu 

4b klasė R. Šulinskienė 

1–19 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 

4b klasė R. Šulinskienė 

2 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Jurbarko 

rajono mokyklų V–VIII 

klasių mokinių matematikos 

olimpiadoje 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

5–8-ų klasių 

mokiniai, 

mokyklinės 

olimpiados 

laimėtojai  

V. Strončikienė, 

E. Bastienė, 

R. Šukevičienė 

4 d. 8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas Jurbarko 

rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų VIII–IX (I 

gimnazijos) klasių mokinių 

užsienio kalbos (anglų) 

meninio vertimo konkurse 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

8-ų klasių 

mokiniai 

J. Stanikienė 

10, 17 d. 3b klasės mokinių 

dalyvavimas nacionaliniame 

mokinių piešinių konkurse 

„Knygų namų šviesa“ 

 

Dailės ir 

technologijų 

pamokų metu, 

125 kabinete, 

darbai bus 

pristatomi 

nurodytu 

adresu 

3b klasė O. Martinkevičienė 



17 d. 4-ų klasių mokinių 

dalyvavimas matematikos 

olimpiados rajoniniame ture 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

4-ų klasių 

mokiniai, 

mokyklinės 

olimpiados 

laimėtojai  

J. Tamošaitienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Šulinskienė, 

V. Šimaitienė 

19 d. Dalyvavimas nacionalinėje 

miškininkų akcijoje 

,,Išlaisvink miškus nuo 

šiukšlių“  

VĮ 

Valstybinės 

miškų 

urėdijos Šakių 

regioninio 

padalinio 

Kidulių 

girininkijoje 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

Jaunųjų miško 

bičiulių 

,,Putpeliukai“ 

 nariai  

O. Martinkevičienė 

27 d.  Dalyvavimas Lietuvos 

skautų pavasario šventėje 

,,Kur Jurgis, ten ir Barkus“ 

Jurbarko 

mieste 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio 

,,Skautai – 

pramoga su 

tikslu“ nariai 

V. Beinarienė 

  

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

3, 10, 17, 

24 d. 

Mokymai tėvams ,,Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

18.00 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje)  

V. Beinarienė 

  

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

1 d. Kęstučio Kaspravičiaus leidinių ir pirmų 

klasių mokinių piešinių paroda 

„(Ne)šuniška diena“, skirta tarptautinės 

vaikiškos knygos dienai paminėti 

10.00 val., 

skaitykloje   

O. Lažauninkienė 

3, 10, 17, 

24 d. 

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

skaitykloje 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

3, 17 d. Socialinė veikla „Tvarkingos knygos ir 

vadovėliai“ 

Po pamokų, susitarus 

su mokiniais, iki 

15.00 val., 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė 

5 d. 1a klasės mokinių priėmimas į 

skaitytojus „Aš augu skaitydamas“  

8.55 val., skaitykloje R. Urbutienė, 

O. Lažauninkienė 

9 d. Leidinių paroda rašytojo Jono Biliūno 

140-osioms gimimo metinėms paminėti 

10.00 val., 

skaitykloje 

 J. Savickienė 

 


