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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2020 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 

2–31 d. 1–8-ų klasių mokiniams integruotos 

pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, 

biologijos pamokos „Gamtos vaistinė“, 

skirtos Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti 

Pasaulio pažinimo, 

gamtos ir žmogaus, 

biologijos pamokų 

metu, 

pradinių klasių 

kabinetuose, 

112 kabinete 

Pradinių klasių 

mokytojos, 

I. Kapilovienė 

9 d. 1d klasės mokiniams integruota lietuvių 

kalbos pamoka progimnazijos 

bibliotekoje 

8.00 val., 

bibliotekoje 

A. Pileckė, 

O. Lažauninkienė, 

J. Savickienė 

9 d. Netradicinės istorijos ir chemijos 

pamokos 8a ir 8b klasių mokiniams 

Jurbarko kultūros centre, filmo 

„Partizanai“ žiūrėjimas ir aptarimas 

12.00 val., 

Jurbarko kultūros 

centre 

D. Juščienė, 

V. Straukas 

10 d. Integruotos pamokos 1–8-ų klasių 

mokiniams, dalyvavimas Jurbarko rajono 

mokinių orientaciniame žaidime, 

skirtame Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos – Kovo 11-osios 30-

mečiui paminėti 

9.00–13.00 val., 

Jurbarko mieste 

A. Uznė, 

L. Undraitytė, 

1–8-ų klasių 

vadovai, 

mokytojai 

16–20 d. 1–4-ų klasių mokiniams integruotos 

pamokos „Vanduo aplink mus“, skirtos 

pasaulinei vandens dienai paminėti 

Pamokų metu, 

pradinių klasių 

kabinetuose 

Pradinių klasių 

mokytojos 

19 d. Mokytojų tarybos posėdis „Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos 2019 m. 

veiklos ataskaita“ 

14.50 val., 

skaitykloje 

A. Uznė 

19 d. Metodinė valanda „Mokinių elgesio 

taisyklės. Kaip skatiname jų laikytis?“ 

15.00 val., 

skaitykloje 

J. Tamošaitienė 

20 d. 3c klasės mokiniams integruota lietuvių 

kalbos pamoka progimnazijos 

bibliotekoje 

8.55val., 

bibliotekoje 

I. Mockaitienė, 

J. Savickienė 

20 d. Direkcinės tarybos posėdis 

„Pasirengimas nacionaliniam mokinių 

pasiekimų patikrinimui“ 

8.10 val., 

115 kabinete 
A. Uznė, 

J. Tamošaitienė, 

L. Undraitytė 



27 d. 1–4-ų klasių mokiniams nepamokinė 

diena, Jurbarko miesto vaikų teatrų 

šventė ,,Voriukas“ 

9.00 val., 

aktų salėje 

I. Naujokaitienė, 

darbo grupė 

 

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

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

12–31 d. Pagalbos mokiniui specialistų veiklos 

stebėjimas 

Suderinus su 

pagalbos mokiniui 

specialistais 

A. Uznė 

16–31 d. Visos dienos mokyklos veiklų 

stebėjimas. Neformaliojo švietimo 

užsiėmimų stebėjimas 1–4 klasėse 

Pagal užsiėmimų 

tvarkaraštį 

(suderinus su 

mokytojais) 

J. Tamošaitienė 

16–31 d. Socialinių mokslų mokytojų pamokų 

stebėjimas 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

(suderinus su 

mokytojais) 

L. Undraitytė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

2–31 d. 7b klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautinio eTwinning projekto „My 

Unique World“ veikloje  

Anglų kalbos 

pamokų metu, 

216 kabinete arba 

po pamokų 

namuose 

D. Petrauskaitė 

3, 10 d. Visos dienos mokyklos mokinių išvyka į 

Jurbarko rajono savivaldybės viešąją 

biblioteką „Edukacijų platforma“ 

 

14.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė 

3, 17, 

31 d. 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos mokymai „Jaučiu, mąstau, 

kalbu“ 6b klasės mokiniams pagal 

projektą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

8.00 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

4 d. 6–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ 

Geografijos 

pamokų metu, 

111 kabinete 

O. Unčiurienė 

5 d. 1–4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

raiškiojo skaitymo konkurso 

mokykliniame ture, skirtame Lietuvių 

kalbos savaitei paminėti 

12.10 val., 

aktų salėje 

J. Tamošaitienė, 

A. Žižienė 

6 d. 4-ų klasių mokinių dalyvavimas diktanto 

rašymo konkurso mokykliniame ture 

12.10 val., 

105 kabinete 

J. Tamošaitienė 



6, 13, 

20, 27 d. 

Emocinio intelekto ugdymo programos 

„Riešutas“ mokymai 1-ų klasių 

mokiniams, turintiems adaptacinių 

sunkumų progimnazijoje 

12.10 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė 

6, 13, 

20, 27 d. 

Psichologinio atsparumo programos 

„Tiltai“ mokymai 7c klasės mokiniams 

pagal projektą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

13.05 val., 

106 kabinete 

S. Lukšienė 

9 d. 5–6-ų klasių mokinių darbų paroda 

„Laisvės paukštis“ 

8.00 val., 

III aukšto 

koridoriuje 

L. Rušienė 

13 d. Dalyvavimas rajoninėje konferencijoje, 

skirtoje Lietuvos nepriklausomybės  

30- mečiui paminėti 

12. 00 val.,  

Jurbarko krašto 

muziejuje 

D. Juščienė 

16 d. Edukacinė valandėlė visos dienos 

mokyklos mokiniams „Knygnešių keliai“ 

14.10 val., 

progimnazijos 

muziejuje 

D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė,  

D. Juščienė 

18, 25 d. Psichologinio atsparumo programos 

„Tiltai“ mokymai 7a klasės mokiniams 

pagal projektą „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ 

13.05 val., 

203 kabinete 

L. Undraitytė 

23–27 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

„Skaitmeninės savaitės“ renginiuose 

Progimnazijoje R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

24 d. 4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

matematikos olimpiados mokykliniame 

ture 

12.10 val., 

204 kabinete 

J. Tamošaitienė 

25 d. Visos dienos mokyklos mokinių išvyka į 

Panemunės pilį. Edukacinė valandėlė 

„Mažoji archeologija – pažinkime 

Panemunės pilį“ 

15.00 val., 

Panemunės pilyje 

D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė 

26 d. 5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

biologijos olimpiados mokykliniame ture 

9.00 val., 

112 kabinete 

I. Kapilovienė 

29–31d. 7c klasės mokinių išvyka į Rumuniją 

pagal Erasmus+ „Good N.E.W.S. I’m in 

EU“ projektą 

9.00 val. 

Vilniuje 

A. Uznė, 

R. Tirlikienė, 

D. Juščienė, 

A. Tirlikas 

kovo 

mėn. 

Sąmoningumo didinimo mėnuo be 

patyčių (pagal atskirą planą (priedas  

Nr. 1) 

Progimnazijoje S. Lukšienė, 

darbo grupė, 

Mokinių taryba 

 

3.2. Sporto renginiai.  

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

3, 17, 

24 d. 

Tarpklasinės tinklinio varžybos 7-ų 

klasių mokiniams 

14.00 val., 

sporto salė 

A. Tirlikas 

 

 



 

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

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

2 d. Dalyvavimas teisinių žinių 

konkurse „Temidė“ 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

8b klasės 

mokinių 

atstovai 

D. Juščienė 

2–20 d. Dalyvavimas „Kings 2020“ 

olimpiados pavasario 

semestro kvalifikaciniame 

etape (užsienio (anglų) 

kalbos, lietuvių kalbos, 

matematikos) 

Mokiniams 

patogioje vietoje 

(namuose, 

informatikos 

arba anglų 

kalbos 

kabinetuose 

5–8-os klasės D. Petrauskaitė, 

A. Ribinskaitė, 

R. Tirlikienė, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos 

mokytojos 

2–31 d. Dalyvavimas „Olympis 

2020“ konkurso pavasario 

sesijoje (informacinių 

technologijų, geografijos, 

biologijos, matematikos, 

užsienio (anglų) kalbos) 

Mokiniams 

patogioje vietoje 

(namuose,  

210, 211 ir 

kituose 

kabinetuose) 

1–8-os klasės 

 

J. Tamošaitienė, 

R. Tirlikienė, 

D. Petrauskaitė, 

A. Ribinskaitė, 

informacinių 

technologijų, 

geografijos, 

biologijos, 

pradinių klasių, 

matematikos 

mokytojos 

3–6 d. Dalyvavimas koliažų 

parodoje „Aš laisvės vaikas“ 

Dorinio ugdymo 

pamokų metu, 

101 ir 306 

kabinetuose, 

mokinių darbai 

bus pristatomi į 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešąją 

biblioteką 

4–8-os klasės R. Greičiūtė, 

M. Endriukaitienė 

4–5 d. Dalyvavimas Kalbų Kengūra 

– 2020 projekte 

216, 210, 211 

kabinetuose 

 

5–8-os D. Petrauskaitė, 

A. Ribinskaitė, 

R. Tirlikienė, 

N. Giedraitytė 

6 d. Dalyvavimas rajoninėje 

dailės olimpiadoje 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

8-ų klasių 

mokiniai 

atstovai 

L. Rušienė 

6 d. Dalyvavimas tarptautinėje 

mokslinėje praktinėje 

konferencijoje 

„Kūrybiškumas ir inovacijos 

– sėkmingos XXI a. 

mokyklos būtinybė“ 

Druskininkų 

„Atgimimo“ 

mokykloje 

7c klasės 

mokinių 

atstovai 

R. Tirlikienė 



13 d. Dalyvavimas Jurbarko rajono 

ikimokyklinio amžiaus ir 

pradinių klasių mokinių 

piešinių konkurse „Svarbiausi 

žodžiai“ 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

3a, 3b, 4a, 4c 

klasės 

I. Naujokaitienė, 

A. Žižienė  

J. Masaitytė 

J. Gavėnienė 

17 d. 1–4-ų klasių mokinių, 

patekusių į rajoninį etapą, 

dalyvavimas 1–4-ų klasių 

rajoniniame meninio 

skaitymo konkurse 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje, 

aktų salėje 

1–4-ų klasių 

mokiniai, 

patekę į 

rajoninį etapą 

J. Tamošaitienė, 

A. Žižienė 

J. Masaitytė 

19 d. Dalyvavimas tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra 2020“ 

315, 316 ir 

pradinių klasių 

kabinetuose 

1–8-os J. Tamošaitienė, 

V. Strončikienė, 

J. Masaitytė, 

L. Undraitienė 

20 d. 4-ų klasių mokinių, patekusių 

į rajoninį etapą, dalyvavimas 

rajoniniame 4-ų klasių 

mokinių diktanto rašymo 

konkurse 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

4-ų klasių 

mokiniai, 

patekę į 

rajoninį etapą 

J. Tamošaitienė 

20 d. Dalyvavimas 7–8-ų klasių 

mokinių rajoninėje lietuvių 

gimtosios kalbos olimpiadoje 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazijoje 

7–8-os klasės Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

25 d. Dalyvavimas renginyje ,,Kas 

grybus nuo kelmo skaitė?“ 

Justino Marcinkevičiaus 90-

osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje 

3c klasė I. Mockaitienė, 

J. Savickienė 

kovo 

mėn. 

Dalyvavimas SEU 

olimpiadoje „Dramblys 

2020“ 

224 ir 225 

kabinetuose 

2b ir 4c klasės J. Masaitytė, 

L. Undraitienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

2 d. 5c klasės mokinių tėvų susirinkimas 18.00 val., 

112 kabinete 

I. Kapilovienė 

2 d. 7c klasės mokinių ir tėvų susirinkimas 

dėl dalyvavimo „Erasmus+“ projekte 

17.45 val., 

konferencijų salėje 

D. Juščienė, 

R. Tirlikienė 

2 d. 8c klasės mokinių tėvų susirinkimas 

,,Pirmojo pusmečio rezultatai. Mokymosi 

perspektyvos“ 

17.30 val., 

111 kabinete 

O. Unčiurienė 

2–6 d. Tėvų savaitė 1–8-ų klasių mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) (pagal 

atskirą planą (priedas Nr. 2) 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazijoje 

L. Žukauskienė, 

darbo grupė 

3–4 d. Individualūs pokalbiai su 5a klasės Su tėvais 

(globėjais, 

V. Masaitienė 



mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) rūpintojais) 

individualiai 

suderintu laiku, 

308 kabinete 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

4, 18, 

25 d. 

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

skaitykloje 

D. Baltrušaitienė, 

R. Simokaitienė, 

E. Kėkštienė, 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė 

9–13 d. Paroda progimnazijos mokytojams 

,,Vadovėlių, metodinės literatūros 

galimybių panaudojimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams“ 

9.00 val., 

bibliotekoje 

V. Raževičiutė, 

O. Lažauninkienė 

12 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Rankdarbių kraitelė“ popietė, skirta 

žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 

metams paminėti 

13.05 val., 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

J. Gavėnienė 

16 d. Leidinių paroda ,,Knygnešių dienai“ 9,00 val. 

bibliotekoje 

J. Savickienė 

19 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Rankdarbių kraitelė“ darbelių paroda, 

skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti ,,Iš žiniuonės palikimo“ 

13.05 val., 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

J. Gavėnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

 

Nacionalinės akcijos „Sąmoningumo didinimo mėnesis be patyčių“, 

programa 1–8-ų klasių mokiniams 

 

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

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

2020-03-02-06 8.00 val. (1 pamoka) 

Integruotos mokomųjų 

dalykų pamokos „Prašyk – 

galiu padėti“ 

Dalykų mokytojai, 

1–4 klasių vadovai 

2020-03-03-06 
Laikas derinamas, 

skaitykloje 

1b ir 2b klasių valandėlė 

su policijos pareigūnu apie 

saugumą internetinėje 

erdvėje 

S. Lukšienė, 

L. Undratienė, 

R. Šulinskienė, 

R. Budrius 

2020-03-06 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

„Praveriu palėpėj spintą, 

daug daug metų 

užrakintą“ 

Darbo grupė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

2020-03-09-13 

Pagal 5–7-ų klasių 

mokiniams 

informacinių 

technologijų pamokų 

tvarkaraštį 

5–7-ų klasių mokiniams 

IT pamokos „Elektroninės 

patyčios ir saugumas 

virtualioje erdvėje“ 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

2020-03-09–21 

Pagal 1–8-ų klasių 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų „Baitukas“ 

ir „Jaunasis 

programuotojas“ 

tvarkaraščius 

Metodinės priemonės 

užduočių knygelės „Ar tu 

saugus virtualioje 

erdvėje?“ sukūrimas 1–4-ų 

klasių mokiniams 

R. Norkienė; 

1–8-ų klasių 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimų 

„Baitukas“ ir 

„Jaunasis 

programuotojas“ 

dalyviai 

2020-03-09–31 
Pertraukų metu, po 

pamokų 

7–8-ų klasių mokinių 

akcija „0,5 obuolio – 

mano sąmoningumo 

pradžia“ 

S. Lukšienė,  

V. Beinarienė 

2020-03-09–31 

Dorinio ugdymo 

(etikos tikybos) 

pamokų metu, 105, 306 

kabinetuose 

Netradicinės dorinio 

ugdymo pamokos 5–8-ų 

klasių mokiniams 

„Pamačiau – sureagavau“ 

M. Endriukaitienė, 

R. Greičiūtė 

 

2020-03-10-17 
Laikas derinamas, 106 

kabinete 

Mokinių tarybos ir 5–8-ų 

klasių seniūnų paskaita - 

diskusija „Kada internetas 

tampa pavojingu 

nepilnamečiams?“ 

S. Lukšienė, 

V. Beinarienė, 

L. Undraitytė, 

R. Budrius 

2020-03-13 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

Akcija „Kepurė ir aš“ Darbo grupė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

2020-03-18 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

Akcija „Skirtingi batai ir 

aš“ 

Darbo grupė, 

klasių vadovai, 

mokytojai  



2020-03-19-26 
201 kabinete 

(konferencijų salėje) 

Tėvų savipagalbos grupė 

„Mano vaikas patiria 

patyčias“ 

V. Beinarienė 

2020-03-20 
Pertraukų metu, 

progimnazijoje 

Dalyvavimas socialinėje 

akcijoje „Nenurašyk, o 

palaikyk“ 

Darbo grupė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

2020-03-23–27 

Pagal 1–8-ų klasių 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų „Baitukas“ 

ir „Jaunasis 

programuotojas“ 

tvarkaraščius 

Lankstinukas mokiniams 

„Saugumas virtualioje 

erdvėje“ 

R. Norkienė; 

1–8-ų klasių 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimų 

„Baitukas“ ir 

„Jaunasis 

programuotojas“ 

dalyviai 

2020-03-26 

I aukšto fojė, 

informaciniame stende 

, II aukšto fojė, 

bibliotekoje, IT klasėse  

Stendai „Būk saugus 

virtualioje erdvėje“ 

L. Norkaitienė, 

R. Norkienė 

2020-03-26 
201 kabinete 

(konferencijų salėje) 

Mini mokymai 1–8-ų 

klasių vadovams 

„Mąstymo klaidos 

trukdančios bendrauti“ 

V. Beinarienė 

kovo mėn. 

Progimnazijoje 

(mėnesio pabaigoje 

apdovanojimai) 

„Klasės draugas be 

kampų“ 

Klasių vadovai, 

darbo grupė 

kovo mėn. I aukšto fojė 

„Draugystės paštas“ 

laiškai draugui, kurio 

norėtum atsiprašyti arba 

padėkoti 

S. Lukšienė, 

Mokinių taryba 

kovo mėn. 

Laikas derinamas. 

Darbai bus 

demonstruojami 

progimnazijos I aukšto 

fojė 

1–8-ų klasių mokinių  

edukacinis užsiėmimas 

„Ekologiškas plastilinas – 

modelinas. Emocijų 

kaukės“ integruojant į 

dailės ir technologijų 

pamokas 

Darbo grupė, 

klasių vadovai, 

laisvoji mokytoja 

S. Mielkaitytė, 

L. Rušienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

 

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

2020-03-02–2020-03-06 

 

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, pailgintos mokymosi dienos grupės 

auklėtojais, progimnazijos vadovais, specialiuoju pedagogu, logopedais, socialiniais pedagogais, 

psichologu; 

 aplankyti progimnazijos biblioteką, muziejų, valgyklą; 

 diskutuoti aktualiomis temomis su progimnazijos mokytojais, vadovais, 
specialistais. 

 apžiūrėti mokinių darbų parodas stenduose. 

Susitikimų grafikas 

Susitikimai su progimnazijos vadovais, pagalbos mokiniui specialistais pagal jų darbo 

laiko grafiką. 

Susitikimai su mokančiais mokytojais pagal suderintą grafiką (grafikas pridedamas). 

Tėvų savaitės renginiai 

2020-03-02–2020-03-06 

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

Visą savaitę 

 

Suderinus su mokytoju 

 

Pamokas, neformaliojo 

švietimo užsiėmimus, 

pailgintos mokymosi 

dienos grupės veiklas veda 
tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Klasių vadovai, 

pailgintos 

mokymosi dienos 

grupės auklėtojai 

2020-03-02 16.00–18.00 val. 
Susitikimas su mokytojais 

,,Noriu pasikalbėti“ 

J. Tamošaitienė, 

mokytojai 

 

2020-03-03 16.00–18.00 val. 
Susitikimas su mokytojais 

,,Noriu pasikalbėti“ 

J. Tamošaitienė, 

mokytojai 

 



2020-03-04 
9.00 val. 

Progimnazijoje 

Nepamokinė diena 

„Kaziuko mugė“ 1–4 

klasių mokiniams, 

progimnazijos 

bendruomenei. 

A. Žižienė, 

darbo grupė 

2020-03-05 

 

15.00 val. 

Konferencijų salėje 

 

Progimnazijos tarybos, 

klasių tėvų komitetų narių, 

socialinių pedagogų, 

psichologo diskusija 

„Svajonių mokykla. Kuo 

aš galiu prisidėti“ 

R. Urbutienė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

 

2020-03-05 
17.00 val. 

Aktų salėje 

Protų mūšis 3–8 klasių 

mokiniams ir tėvams. 

Komandą sudaro 3 tėvai, 3 

mokiniai, klasės vadovas. 

D. Juščienė 

2020-03-06 

 

17.30val 

Aktų salėje 

 

 

Diskoteka 

S. Lukšienė, 

Mokinių taryba 

2020-03-06 
Nuo 15.00 val. 

Progimnazijos fojė 

Virtualus tėvų savaitės 

apibendrinimas. 

J. Tamošaitienė, 

R. Norkienė 

 

 

2020-03-02–2020-

03-06 

 

8.00–18.00 val. 

Progimnazijos fojė 

Pasiūlymų – pageidavimų 

dėžutė 

S. Lukšienė, 

Mokinių taryba 

 

* Pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko grafikas nurodytas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

internetinėje svetainėje www.jnp.lt  

 

http://www.jnp.lt/

