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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2019 M. 

BIRŽELIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

3 d. Prevencinės programos „Saugi 

mokykla“ ABC tarybos susirinkimas 

„Mokinių saugumo jausmas 

progimnazijoje“ (5–8 klasių mokinių ir 

jų tėvų (globėjų, rūpintojų) požiūriu) 

17.00 val.,  

106 kabinete 

A. Uznė, 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

4 d. 2c klasės mokiniams netradicinės 

pasaulio pažinimo bei dailės ir 

technologijų pamokos Vertimų 

stovyklavietėje 

11.00 val., 

Vertimuose, 

Jurbarko r. 

I. Mockaitienė 

5 d.  2b klasės mokiniams netradicinės 

lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 

pažinimo pamokos „Pasivaikščiojimas 

po Lietuvą“ 

9.00 val.,  

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

J. Gavėnienė 

5 d. 5-ų klasių mokiniams netradicinės 

matematikos pamokos bibliotekoje 

„Stačiakampio ir kvadrato ploto 

skaičiavimas“ 

10.55 val., 

skaitykloje 

V. Strončikienė 

6 d.  4a klasės mokiniams netradicinės 

matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo, kūno kultūros pamokos 

,,Prisiminimų parke“, Kiduliuose 

9.00 val., 

Kiduliuose,  

Šakių r. 

E. Juškaitienė 

6 d. Mokytojų tarybos posėdis 14.40 val.,  

skaitykloje 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė 

7 d. 1–4 klasių mokinių ir Girdžių skyriaus 

mokinių nepamokinė diena ,,Mokslo 

metų užbaigtuvės“ 

nuo 9.00 val., 

Girdžių skyriaus 2–4 

klasės kabinete, 

progimnazijoje 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

11 d. 7-ų klasių mokiniams netradicinės 

matematikos pamokos „Gyvenimiškoji 

matematika statybų sektoriuje“ 

9.50 val., 

UAB „DK statyba“ 

parduotuvėje 

V. Strončikienė,  

L. Undraitytė 



12 d. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos komisijos posėdis 

15.00 val., 

115 kabinete 

A. Uznė 

13–14 d. 5–8-ų klasių mokinių nepamokinės 

dienos ,,Projektų dienos“ 

9.00 val.,  

5–8 klasių vadovų 

kabinetuose, 

aktų salėje  

J. Voroninienė, 

R. Šukevičienė, 

V. Straukas 

19 d. Kūno kultūros, menų ir technologijų 

metodinės grupės susirinkimas 

„Metodinės grupės veiklos plano 

įgyvendinimo aptarimas, vizijos 

ateinantiems mokslo metams. 

Metodinės grupės pirmininko rinkimai“ 

14.40 val.,  

108 kabinete 

A. Tirlikas 

20 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas „Metodinės veiklos 

plano įgyvendinimas. Metodinės 

veiklos vizijos 2019–2020 m. m. 

Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės pirmininko rinkimai“ 

9.00 val.,  

321 kabinete 

A. Žižienė  

20 d. Mokytojų tarybos posėdis 

„Dalyvavimas projektuose. Kaip 

sekėsi? Metodinė veikla. Ką galėtume 

daryti geriau?“ 

14.40 val., 

skaitykloje 

A. Uznė, 

J. Voroninienė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

21 d. Kalbų mokytojų metodinės grupės 

posėdis ,,2018–2019 m. m. veiklos 

plano analizė, pamokų netradicinėse 

erdvėse aptarimas“ 

8.10 val., 

215 kabinete 

R. Tirlikienė 

21 d. 5–8-ų klasių mokinių nepamokinė diena 

,,Mokslo metų užbaigtuvės“ 

9.00 val.,  

progimnazijoje 

J. Voroninienė 

26 d. Klasių vadovų metodinės grupės 

susirinkimas „Klasių vadovų metodinės 

grupės veiklos 2018–2019 m. m. 

analizė, įsivertinimas. Pasiūlymų 

teikimas 2019–2020 m. m. klasės 

vadovų metodinės grupės veiklai“ 

10.00 val., 

308 kabinete 

L. Undraitytė,  

V. Masaitienė,  

1–8 klasių vadovai 

  

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

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

  

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 



3 d. Bendras Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos, Girdžių skyriaus, 

Jurbarkų darželio-mokyklos, Vytauto 

Didžiojo progimnazijos 4-ų klasių 

mokinių edukacinis renginys „Žaidimų 

popietė“ 

12.00 val., aktų 

salėje 

J. Tamošaitienė, 

J. Voroninienė, 

L. Undraitytė 

3 d. Padėkos dienos šventė 18.00 val., prie 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijos 

sodelio 

D. Petrauskaitė, 

darbo grupė 

4 d. 2b klasės mokinių edukacinė-

pramoginė išvyka į Panemunių 

regioninį parką 

8.00 val.,  

Panemunių 

regioniniame 

parke 

J. Gavėnienė 

4 d. 3b, 3c klasių mokinių edukacinė-

pramoginė išvyka į Klaipėdą 

8.30 val., 

Klaipėdoje 

J. Masaitytė, 

O. Martinkevičienė  

4 d. 4a klasės mokinių edukacinė veikla 

„Taurų parke“, Tauragėje 

9.00 val., Tauragėje E. Juškaitienė, 

O. Lažauninkienė 

5 d. 3a klasės mokinių ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) edukacinė išvyka-žygis 

„Kelionė į vasarą“ 

10.00 val., 

prie Bišpilio 

piliakalnio 

A. Žižienė  

6 d. 2a klasės mokinių edukacinė-

pramoginė veikla ,,Pilies lobio 

paieška“ 

9.30 val., 

Vytėnų pilyje 

I. Naujokaitienė 

6, 7 d. 8-ų klasių mokinių turistinis žygis į 

„Medaus slėnį“ 

9.00 val., „Medaus 

slėnyje“ 

V. Masaitienė, 

R. Šukevičienė, 

I. Kapilovienė 

7 d. 3b klasės mokinių turistinis žygis į 

„Prisiminimų parką“, Kiduliuose 

12.00 val., 

Kiduliuose,  

Šakių r. 

O. Martinkevičienė 

7 d. 5c klasės mokinių kino filmų ir 

sportinių žaidimų popietė 

15.00 val., 

303 kabinete, 

progimnazijos 

futbolo aikštelėje 

V. Strončikienė 

10 d. 5a ir 5b klasių mokinių edukacinė-

pramoginė ekskursija į Palangą 

7.30 val., Palangoje V. Majorovienė, 

D. Malskytė 

10, 11 d. Užsiėmimai būsimiems pirmokams 

„Pažintis su mokykla“ 

9.00 val., 

progimazijoje 

Būsimų 1-ų klasių 

mokytojos 

10–14 d. Vaikų poilsio stovykla „Vasara be 

kompiuterio“ 

8.00 val., Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

J. Tamošaitienė 



12 d. 6a, 7a ir 7c klasių mokinių edukacinė-

pramoginė ekskursija į Palangą 

8.00 val., Palangoje E. Bastienė, 

A. Jocaitienė, 

O. Unčiurienė 

13 d. Susitikimas su Jurbarko lopšelio-

darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio 

ugdymo grupių auklėtojomis 

13.00 val., Jurbarko 

lopšelyje-darželyje 

„Nykštukas“ 

J. Tamošaitienė, 

būsimų 1-ų klasių 

mokytojos 

17, 18 d. 

 

Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Skautai – pramoga su tikslu“ narių 

išvyka ,,Išlaisvink save“ 

10.00 val., 

Smukučiuose, 

Jurbarko r. 

V. Beinarienė 

17 d. 6b klasės mokinių edukacinė-

pramoginė išvyka į Anykščius 

8.00 val., 

Anykščiuose 

D. Petrauskaitė 

19, 20 d. 5c klasės mokinių turistinė-edukacinė 

iškyla į Panemunių regioninio parko 

lankytojų centrą ir „Medaus slėnį“ 

16.30 val., 

Panemunių 

regioninio parko 

lankytojų centre 

„Medaus slėnyje“ 

V. Strončikienė, 

R. Sutkutė 

20 d. 5–8-ų klasių mokinių ekskursija į 

Vilnių, už puikų ir labai gerą 

mokymąsi, labai gerą lankomumą ir 

dalyvavimą visuomeninėje veikloje 

8.00 val., Vilniuje L. Undraitytė, 

V. Masaitienė 

21 d. 6c klasės mokinių iškyla į gamtą 

„Pažinkime savo kraštą“ 

10.00 val., prie 

Bišpilio piliakalnio 

D. Juščienė 

data 

derinama 

Susitikimas su Jurbarko mokyklos 

„Ąžuoliukas“ priešmokyklinio 

ugdymo grupių auklėtojomis 

13.00 val., Jurbarko 

mokykloje 

„Ąžuoliukas“ 

J. Tamošaitienė, 

būsimų 1-ų klasių 

mokytojos 

  

3.2. Sporto renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

  

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

4 d. Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos ir Kauno r. 

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinės mokyklos 

projektas ,,Pavasarinė šokio 

fiesta“ 

Kauno r. 

Garliavos 

Adomo Mitkaus 

pagrindinėje 

mokykloje 

1c klasė L. Žukauskienė 

13 d. 5–8-ų klasių mokinių  

dalyvavimas rajoninėje 5–10 

klasių informacinių 

technologijų olimpiadoje 

210, 211 

kabinetuose 

5–8 klasių 

mokiniai 

J. Voroninienė, 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 



13, 14 d.  7b klasės mokinių atstovų 

dalyvavimas rajoniniame ir 

miesto bendruomenės 

renginiuose, skirtuose 

„Gedulo ir Vilties dienai“ 

paminėti 

Jurbarke, 

Varlaukio 

geležinkelio 

stotyje, 

Šimkaičiuose, 

Šapališkės miške  

7b klasės 

mokinių 

atstovai 

D. Juščienė  

  

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

4 d. Girdžių skyriaus 2–3 klasės mokinių tėvų 

susirinkimas 

13.00 val., Girdžių 

skyriaus 2–4 

klasės kabinete 

V. Pinaitienė 

5 d. Vaikų poilsio stovyklos „Vasara be 

kompiuterio“ vaikų tėvų susirinkimas 

17.30 val., 

III aukšto fojė 

J. Tamošaitienė 

5 d. 4b klasės mokinių renginys klasės tėvams 18.00 val., 

progimnazijos 

aktų salėje  

R. Šulinskienė, 

D. Linaburgienė  

6 d. Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas 17.30 val., 

skaitykloje 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

6 d.  2a klasės mokinių koncertas tėvams 

,,Ačiū, Jums“ 

18.00 val., 

progimnazijos 

aktų salėje  

I. Naujokaitienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

06, 12 d. Socialinė veikla 5–8-ų klasių 

mokiniams „Tvarkingos knygos ir 

vadovėliai“ 

Po pamokų, 

susitarus su 

mokiniais,  

iki 15.00 val., 

skaitykloje  

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

 


