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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2019 M. 

GRUODŽIO 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. 8ac klasių mokiniams dorinio 

(tikybos) ugdymo pamoka 

netradicinėje aplinkoje ,,Ženklai“ 

8.00 val., 

progimnazijos 

skaitykloje 

R. Greičiūtė 

2 d. 1c, 4c, 5b, 8b klasių mokiniams 

netradicinės dorinio (tikybos) 

ugdymo pamokos „Adventiniai 

susitikimai su vienuoliu“ 

11.05–14.45 val., 

306 kabinete 

R. Greičiūtė 

5 d. 3c klasės mokiniams dailės ir 

technologijų pamoka netradicinėje 

erdvėje (kūrybinėse dirbtuvėlėse) 

(pagal kultūros paso lėšas) 

12.00 val., 

Žemaitės g. 14, 

Jurbarke 

I. Mockaitienė 

5 d. 4a, 4b, 5a, 5c mokiniams 

netradicinės dorinio (tikybos) 

ugdymo pamokos „Adventiniai 

susitikimai su vienuoliu“ 

12.10–13.50 val., 

306 kabinete 

R. Greičiūtė 

5 d. Edukacinis užsiėmimas „Ugdymo 

modelio, skatinančio mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimo 

formų plėtrą, diegimas ir 

įgyvendinimas Šakių rajono ugdymo 

įstaigų vadovams“ 

14.00 val., 

aktų salėje 

A. Uznė, 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

D. Juščienė, 

I. Naujokaitienė, 

L. Žukauskienė 

6 d. 6a ir 6b klasių mokiniams netradicinė 

technologijų pamoka „Aš dizaineris“ 

(pagal kultūros paso lėšas) 

8.55 val. ir 12.10 val., 

108 kabinete 

V. Majorovienė, 

D. Malskytė, 

A. Jocaitienė, 

V. Štulas 

6 d. 6c klasės mokiniams netradicinė 

geografijos pamoka „Aš dizaineris“ 

(pagal kultūros paso lėšas) 

9.50 val., 

108 kabinete 

V. Strončikienė, 

O. Unčiurienė 

6 d. 8c klasės mokiniams netradicinė 

istorijos pamoka „Aš dizaineris“ 

11.05 val., 

108 kabinete 

O. Unčiurienė, 

D. Juščienė 



(pagal kultūros paso lėšas) 

9 d. 6a, 6c, 7a, 7c, 8c klasių mokiniams 

netradicinės istorijos pamokos, 

skirtos tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti 

istorijos pamokų metu, 

207 kabinete 

D. Juščienė 

9 d. 2c klasės mokiniams netradicinė 

pasaulio pažinimo pamoka ,,Mokinio 

dienos režimas“ 

9.50 val., 

128 kabinete 

R. Mineikienė, 

L. Žukauskienė 

9 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

pasitarimas „Bendrojo ugdymo 

mokyklų įsivertinimo ir pažangos 

anketos pildymas“ 

13.00 val., 

215 kabinete 

R. Tirlikienė 

9 d. Metodinių grupių pirmininkų 

pasitarimas „Geros pamokos 

požymiai“ 

14.00 val., 

220 kabinete 

J. Tamošaitienė 

11 d. Pedagogų dalyvavimas seminare 

„Suasmenintas mokymas“ 

13.30 val., 

aktų salėje 

A. Uznė 

12 d. Mokytojų tarybos posėdis „2019 m. 

nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo analizė“ 

14.50 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 

12 d. Metodinė valanda „Kolegialus 

mokymasis. Mokinių išmokimo 

stebėjimas pamokose“ (atkelta iš 

lapkričio 28 d.) 

15.50 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

J. Tamošaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

13 d. Edukacinis užsiėmimas „Ugdymo 

modelio, skatinančio mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimo 

formų plėtrą, diegimas ir 

įgyvendinimas Šiaulių r. Drąsučių 

mokyklos bendruomenei“ 

12.30 val., 

aktų salėje 

A. Uznė, 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

D. Juščienė, 

I. Naujokaitienė, 

L. Žukauskienė 

18 d. 5-ų klasių mokiniams lietuvių kalbos 

ir literatūros pamoka kitaip „Ką 

pasakoja žodynai?“ 

8.55 val.,  

progimnazijos 

bibliotekoje 

V. Masaitienė, 

J. Savickienė 

18 d. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacinės komisijos posėdis 

15.00 val., 

115 kabinete 

A. Uznė 

19 d. 4c klasės mokiniams matematikos, 

dailės ir technologijų bei lietuvių 

kalbos pamokos netradicinėje 

aplinkoje „Dovanų-Kalėdos!“ 

10.00 val., 

Jurbarko viešojoje 

bibliotekoje 

J. Masaitytė 



19 d. Jurbarko rajono fizinio ugdymo 

mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas. Paskaita apie 

netinkamo elgesio mokinius, 

problemų sprendimas 

14.30 val., 

konferencijų salėje 

(skaitykloje) 

A. Tirlikas, 

V. Beinarienė 

20 d. Nepamokinė diena 1–8-ų klasių 

mokiniams „Kalėdos ateina“ (pagal 

atskirą planą (priedas) 

9.00 val., 

progimnazijoje 

E. Juškaitienė, 

darbo grupė 

23 d. Edukacinis užsiėmimas „Ugdymo 

modelio, skatinančio mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimo 

formų plėtrą, diegimas ir 

įgyvendinimas Šilalės r. Pajūralio 

pagrindinės mokyklos pedagogams“ 

10.00 val., 

aktų salėje 

A. Uznė, 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

D. Juščienė, 

I. Naujokaitienė 

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

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

3–19 d. Kalbų mokytojų, pradinių klasių 

mokytojų pamokų stebėjimas bei 

visos dienos mokyklos auklėtojų 

veiklų stebėjimas 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį (suderinus su 

mokytojais) ir 

užsiėmimų grafiką 

J. Tamošaitienė 

4–20 d. Mokytojų padėjėjų ir  

priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

veiklos stebėjimas 

Suderinus su mokytojų 

padėjėjais ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoju 

A. Uznė 

9–19 d. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

pamokų stebėjimas 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį (suderinus su 

mokytojais) ir 

užsiėmimų grafiką 

L. Undraitytė 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

1–23 d. Advento kalendorius 8.00 val., 

I aukšto fojė, 

informaciniame stende 

1–8-ų klasių vadovai, 

R. Norkienė 

2 d. 5-ų klasių mokinių darbų paroda 

,,Ruduo“ 

8.00 val.,  

I aukšto koridoriuje 

A. Jocaitienė, 

V. Majorovienė 

2, 9, 

16 d. 

Mokymai 6c klasės mokiniams 

„Jaučiu, mąstau, kalbu“ pagal 

13.05 val., 

106 ir 308 kabinetuose 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 



projektą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

4 d. 6a ir 6b klasių mokinių edukacinė-

pažintinė kelionė į Vilnių 

9.30 val., 

Vilniuje 

V. Majorovienė, 

D. Malskytė 

4, 6,  

11 d. 

4b klasės mokinių, neformaliojo 

švietimo būrelio jaunųjų miško 

bičiulių ,,Putpeliukai“ narių 

sveikinimų-dovanėlių darymas  

valstybinių miškų urėdijos, VĮ Šakių, 

Jurbarko regioninių padalinių 

darbuotojams, Pagėgių rinktinės, 

Slavikų užkardos darbuotojams 

Neformaliojo švietimo 

užsiėmimų, dailės ir 

technologijų pamokų 

metu, 125 kabinete, 

darbai bus siunčiami 

nurodytu adresu 

O. Martinkevičienė 

4, 11, 

18 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos „Tiltai“ mokymai 7c 

klasės mokiniams 

13.05 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

4, 11,  

18 d. 

Visos dienos mokyklos mokinių 

edukacinė-pažintinė išvyka į Šakių 

jaunimo kūrybos ir sporto centrą 

(baseiną) 

14.45–18.00 val., 

Šakių jaunimo kūrybos 

ir sporto centre 

D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė 

5, 12, 

19 d. 

Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos „Tiltai“ mokymai 7b 

klasės mokiniams 

13.05 val., 

311 kabinete 

V. Beinarienė 

6 d. Psichologinio atsparumo ugdymo 

programos „Tiltai“ mokymai 7a 

klasės mokiniams 

13.05 val., 

203 kabinete 

L. Undraitytė 

9–20 d. 5-ų klasių mokinių darbų paroda 

„Kalėdiniai palinkėjimai“ 

14.00 val., 

mokytojų kambaryje 

A. Jocaitienė, 

V. Majorovienė 

13 d. 5-ų klasių mokinių pažintinė-

pramoginė kelionė į Vilnių 

8.30 val.,  

Vilniuje 

V. Masaitienė, 

A. Tirlikas, 

I. Kapilovienė 

13 d. 5–7-ų klasių mokiniams „Kino 

klubo“ veikla 

13.00 val., 

207 kabinete 

D. Juščienė 

16–19 d. Kalėdinių renginių savaitė „Kvepia 

Kalėdomis“ 

8.00 val., 

progimnazijoje 

A. Jocaitienė, 

darbo grupė 

16–20 d. 5–6-ų klasių mokinių kompiuterinių 

darbų paroda „Kalėdiniai 

palinkėjimai“ 

8.00 val., 

I aukšto fojė, 

informaciniame stende 

R. Norkienė 

17 d. Užsienio kalbų Kalėdinė popietė 13.05 val., 

aktų salėje 

D. Petrauskaitė, 

užsienio kalbų 

mokytojos 

19 d. 1a klasės mokinių ir jų tėvų 

edukacinė išvyka į Kauną 

(dalyvavimas spektaklyje 

10.00 val., 

Kaune 

E. Juškaitienė 



„Brokoliukas ir Kalėdų senelis 

sveikatos karalystėje“) 

20 d. 4b, 5-ų, 6a, 6c, 7b, 7c, 8-ų klasių 

mokinių Kalėdinės popietės 

13.00 val., 14.00 val.,  

15.00 val., 16.00 val., 

108, 110, 111, 112, 

125, 207, 216, 220, 

301, 303, 308 

kabinetuose 

O. Martinkevičienė, 

V. Masaitienė, 

A. Tirlikas, 

I. Kapilovienė, 

V. Majorovienė, 

V. Strončikienė, 

D. Petrauskaitė, 

D. Juščienė, 

A. Jocaitienė, 

D. Janušaitienė, 

O. Unčiurienė 

22 d. Advento ekumeninė popietė 

„Betliejaus taikos ugnies šviesoje“ 

17.00 val., 

Jurbarko Kristijono 

Donelaičio evangelikų 

liuteronų bažnyčioje 

A. Uznė, 

V. Majorovienė, 

darbo grupė 

30 d. Progimnazijos darbuotojų Šventinis 

rytmetis 

10.00 val., 

mokytojų kambaryje 

A. Uznė 

3.2. Sporto renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

3, 10, 

17 d. 

Tarpklasinės 6-ų klasių mokinių 

tinklinio varžybos 

14.00 val., 

sporto salėje 

A. Tirlikas 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

1 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

dainos ir šokio studija 

„Rugiagėlė“ solistės  

R. Urbaitės dalyvavimas 

vokalinės muzikos festivalyje 

„Žiemos pokštai“ 

Kaune, Tautos 

namuose 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio dainos 

ir šokio studija 

„Rugiagėlė“ 

solistė  

R. Urbaitė 

A. Dambrauskienė 

2 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas socialinėje 

iniciatyvoje „Misija 

Laplandija“ 

125 kabinete, 

darbai bus 

siunčiami nurodytu 

adresu 

4b klasė O. Martinkevičienė 

5 d. 2a klasių mokinių 

dalyvavimas ir atstovavimas 

progimnazijai renginyje 

„Sukurkime Kalėdinių eglučių 

parką Jurbarke!“ 

Jurbarko miesto 

skverelyje 

2a klasė R. Urbutienė 



9 d. 5–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas konkurse 

„Kalėdinis atvirukas“ 

Darbai bus 

siunčiami nurodytu 

adresu 

5–8-os klasės L. Rušienė, 

R. Greičiūtė 

10 d. 6a klasės mokinės  

M. Narbutaitės dalyvavimas 

2019 m. Kalbų Kengūros 

projekto anglų kalbos Lyderių 

ture 

Darbas bus 

siunčiamas 

nurodytu adresu 

6a klasės 

mokinė  

M. Narbutaitė 

D. Petrauskaitė 

10 d., 

16 d. 

1b klasės mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

piešinių parodoje-konkurse 

„Languotos Kalėdos“ bei 

respublikiniame 

tarpmokykliniame projekte 

„Pasveikinkim vieni kitus“ 

126 kabinete, 

darbai bus 

siunčiami nurodytu 

adresu 

1b klasė R. Šulinskienė 

12 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

dainos ir šokio studija 

„Rugiagėlė“ solistės  

R. Urbaitės dalyvavimas 

eglutės įžiebimo šventėje 

Jurbarko kultūros 

centro Girdžių 

skyriuje 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio dainos 

ir šokio studija 

„Rugiagėlė“ 

solistė  

R. Urbaitė 

A. Dambrauskienė 

16 d. 

 

Neformaliojo švietimo būrelio 

dainos ir šokio studija 

„Rugiagėlė“ solistės  

R. Urbaitės dalyvavimas 

respublikiniame TV konkurso 

„Dainų dainelė“ I ture 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokykloje 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio dainos 

ir šokio studija 

„Rugiagėlė“ 

solistė  

R. Urbaitė 

A. Dambrauskienė 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

2–10 d. Individualūs pokalbiai su 2b klasės 

mokinių tėvais 

225 kabinete, 

individualiai suderintu 

laiku 

L. Undraitienė 

2–13 d. Individualūs pokalbiai su 1b klasės 

mokinių tėvais 

126 kabinete, 

individualiai suderintu 

laiku 

R. Šulinskienė 

2–16 d. Individualūs pokalbiai su 4c klasės 

mokinių tėvais 

224 kabinete, 

individualiai suderintu 

laiku 

J. Masaitytė 

2–20 d. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, tarpinių mokymosi pasiekimų 

aptarimas su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais, pagalbos 

310 kabinete, 

suderintu su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) 

laiku 

V. Raževičiutė 



mokiniui specialistais 

3 d. 8c klasės mokinių tėvų susirinkimas 17.30 val., 

111 kabinete 

O. Unčiurienė 

4, 11, 

18 d. 

Mokymai tėvams pagal tarptautinę 

mokymų programą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

18.00 val., 

201 kabinete  

(konferencijų salėje) 

V. Beinarienė 

5 d. 7-ų klasių mokinių tėvams skirti mini 

mokymai „Odė gyvenimui“. 

Susirinkimai klasėse 

17.30 val. 

201 kabinete 

(konferencijų salėje),  

315, 216, 207 

kabinetuose 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė, 

E. Bastienė, 

D. Petrauskaitė, 

D. Juščienė 

5 d. 1c klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Kalėdų belaukiant“ 

17.30 val., 

318 kabinete 

V. Šimaitienė 

5, 12 d. Individualūs pokalbiai su 8b klasės 

mokinių tėvais 

220 kabinete, 

individualiai suderintu 

laiku 

D. Janušaitienė 

10 d. 6-ų klasių mokinių tėvams skirti mini 

mokymai „Mokymosi motyvacijos 

stiprinimas šeimoje“. Susirinkimai 

klasėse 

17.30 val. 

201 kabinete  

(konferencijų salėje),  

110, 303, 307 

kabinetuose 

V. Beinarienė, 

D. Malskytė, 

V. Strončikienė, 

V. Majorovienė 

10 d. 3b klasės mokinių tėvų susirinkimas 

„Klasės mikroklimato įtaka mokinio 

savijautai“ 

18.00 val., 

322 kabinete 

J. Gavėnienė, 

V. Beinarienė 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas 

2–19 d. Progimnazijos bendruomenės projektas 

,,Advento knyga“ 

bibliotekos darbo metu J. Savickienė,  

O. Lažauninkienė, 

R. Greičiūtė 

3–30 d. Knygų bibliotekai dovanojimo akcija 

,,Knygų kalėdos“ 

bibliotekos darbo metu J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

13 d. 5-ų, 6-ų ir 8-ų klasių mokinių kalėdinių 

atvirukų paroda ,,Žiema“ 

9.00 val., 

bibliotekoje 

L. Rušienė, 

J. Savickienė 

 

 

 

 

 

 



Priedas  

 

 

NEPAMOKINĖS DIENOS 1–8-Ų KLASIŲ MOKINIAMS ,,KALĖDOS ATEINA...“ 

PROGRAMA 

 

TIKSLAI:  

 ugdyti mokinių iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją; 

 puoselėti progimnazijos bendruomenės santykius; 

 pajusti prasmingo ir gražaus kalėdinio laikotarpio esmę, pasirengti šventėms. 

 

TURINYS: 

9.00–9.15 val. klasėse supažindinimas su programa; 

9.15–9.30 val. nepamokinės dienos dalyvių pasveikinimas I aukšto fojė, 5–8-ų klasių mokiniai 

išsitraukia užduotis; 

9.30–10.30 val. 1–4-ų klasių mokinių kalėdiniai renginiai klasėse (Kūčių papročiai, žaidimai); 

10.30 val. 1–4-ų klasių mokiniai išeina į kalėdinį spektaklį „Sniego malūnas“ Jurbarko kultūros centre, 

(4a klasės mokiniai vyksta į Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centrą (baseiną); 

nuo 11.00 val. 1–4-ų klasių mokiniai stebi spektaklį (4a klasės mokiniai pramogauja Šakių jaunimo 

kūrybos ir sporto centre); 

11.00 val. 5–8-ų klasių mokiniai ir mokytojai aktų salėje pristato pasakėčių interpretacijas, įteikiamos 

nominacijos klasėms (pagal Visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Myliu gyvenimą“); 

 

10.00–10.30 val. pietūs valgykloje 1–4-ų klasių mokiniams; 

10.30–11.00 val. pietūs valgykloje 5–8-ų klasių mokiniams; 

 

12.00 val. 1–4-ų klasių mokinių veiklos aptarimas; 

Nuo 13.00 val. 5–8-ų klasių mokinių veiklos aptarimas kalėdinių popiečių metu. 

 

DALYVIAI: Naujamiesčio progimnazijos 1–8-ų klasių mokiniai ir mokytojai. 

 

METODAI:  

 pasakojimas; 

 žaidimas; 

 pokalbis; 

 improvizacija; 

 praktinis darbas: individualus, grupėmis. 

 

ORGANIZATORIAI: mokytojos E. Juškaitienė, I. Kapilovienė, V. Masaitienė, O. Martinkevičienė, 

socialinė pedagogė S. Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Undraitytė, Mokinių taryba, 

inžinierius-programuotojas L. Jurkšas. 

 

PASTABA: 

APRANGOS KODAS – KALĖDOS! 

 

 
 


