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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2021 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. Mokinių tarybos susirinkimas „5–

8-ų klasių mokinių ir jų tėvų, 

įtėvių, globėjų, atstovų pagal 

įstatymą apklausos „Saugumo 

jausmas nuotolinio mokymo(si) 

metu“ apžvalga“ 

14.00 val.,  

nuotoliniu būdu 

S. Lukšienė 

2 d. Pranešimų „Eksperimentai ir 

bandymai nuotoliniame mokyme“ 

ir „Patirtinė veikla visos dienos 

mokykloje“ pristatymas 

nuotolinėje respublikinėje 

konferencijoje – praktikume 

„Pažintinės kompetencijos 

ugdymas tyrinėjant“ 

10.00 val. 

nuotoliniu būdu 

(https://meet.google.com) 

E. Juškaitienė, 

D. Baltrušaitienė, 

J. Tamošaitienė 

7 d. Metodinių grupių pirmininkų 

susirinkimas „Dėl mokymo lėšų 

paskirstymo ir panaudojimo 

skaitmeniniams mokymo(si) 

ištekliams, priemonėms, 

informacinių ir komunikacinių 

technologijų įrangai įsigyti ir 

mokytojų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijai 

tobulinti, aptarimas“ 

9.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė, 

O. Lažauninkienė 

7 d.  Socialinių mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis 

„Netradicinių pamokų įvairovė  

5–8 klasėms, geros pamokos 

požymių įgyvendinimas“ 

10.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

O. Unčiurienė 

https://meet.google.com/


8 d. Pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės posėdis 

„Skaitmeninių technologijų 

panaudojimas ugdymo procese. 

Nuotolinio ugdymo efektyviausi 

aktyvieji mokymo(si) metodai“ 

9.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Žižienė  

8 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis 

„1–4-ų klasių mokinių tėvų, įtėvių, 

globėjų, atstovų pagal įstatymą ir 

5–8-ų klasių mokinių ir jų tėvų, 

įtėvių, globėjų, atstovų pagal 

įstatymą apklausos „Saugumo 

jausmas nuotolinio mokymo(si) 

metu“ duomenų analizė“ 

9.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

L. Undraitytė, 

S. Lukšienė, 

J. Tamošaitienė 

13–15 d. 5-ų klasių mokiniams integruotos 

žmogaus saugos pamokos su 

Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato 

Veiklos skyriaus vyresniuoju 

tyrėju (bendruomenės pareigūnu) 

Ramūnu Budriu „Saugumas 

kelyje“ 

Žmogaus saugos pamokų 

metu,  

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

S. Lukšienė, 

V. Raževičiutė, 

R. Budrius 

21 d. Kalbų mokytojų metodinės grupės 

posėdis „eTwinning platformos 

galimybės ir naudojimas 

ugdymo(si) procese“ 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

R. Tirlikienė, 

D. Petrauskaitė 

22 d. Metodinė valanda „5–8-ų klasių 

mokinių ir jų tėvų, įtėvių, globėjų, 

atstovų pagal įstatymą apklausos 

„Saugumo jausmas nuotolinio 

mokymo(si) metu“ ir SELFIE 

apklausos apžvalga“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

J. Tamošaitienė, 

S. Lukšienė,  

L. Norkaitienė 

23 d. Netradicinės gamtos ir žmogaus 

pamokos 5a, 5b, 5c klasių 

mokiniams „Mokinio dienos 

režimas“ 

Gamtos ir žmogaus 

pamokų metu,  

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

I. Kapilovienė, 

R. Mineikienė 

29 d. Paskaita 1–8-ų klasių vadovams 

„Mobingo scenarijai ir prevencija“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė 

 

 

 

 

 



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

proceso stebėsena.  

Data Renginio pavadinimas ir temos  Laikas ir vieta Organizatorius 

12–30 d. 1–2-ų klasių mokytojų pamokų 

stebėjimas „Susitarimų dėl geros 

pamokos požymių įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų tvarkaraštį, 

suderinus su mokytoju 

J. Tamošaitienė 

12–30 d. Kalbų mokytojų pamokų 

stebėjimas „Susitarimų dėl geros 

pamokos požymių 

įgyvendinimas“ 

Pagal pamokų tvarkaraštį, 

suderinus su mokytoju, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

L. Undraitytė 

 

3. Renginiai. 

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

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

12 d. 1a klasės mokinių popietė „Rid rid 

rid margi margučiai…“ 

11.00 val., šalia 

progimnazijos sodelio 

A. Žižienė  

12–30 d. Klasių valandėlės 5–8-ų klasių 

mokiniams „Kaip sustiprinti 

pasitikėjimą savimi“ 

Klasių valandėlių metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė, 

5–8-ų klasių vadovai 

13 d.  2a klasės mokinių margučių 

paroda 

13.00 val., 

I aukšto fojė 

E. Juškaitienė 

15 d.  Klasės valandėlė 2c klasės 

mokiniams „Mokomės įveikti 

baimes“ 

12.00 val., 

318 kabinete 

V. Beinarienė 

16 d. Užsiėmimas 1d klasės mokiniams 

su visuomenės sveikatos 

specialistu „Sveiki dantukai – 

laimingi dantukai“ 

11.00 val., 

127 kabinete 

A. Krikščiokaitienė, 

R. Mineikienė 

16 d. Klasių valandėlės 2a ir 2d klasių 

mokiniams „Mokomės įveikti 

baimes“ 

Klasių valandėlių metu, 

227, 315 kabinetuose 

V. Beinarienė 

21 d.  4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

matematikos olimpiadoje 

(mokykliniame ture) 

Matematikos pamokų 

metu, pagal pamokų 

tvarkaraštį 

J. Tamošaitienė, 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė 

22 d. 1b klasės mokinių stebėjimas 

Vilniaus teatro ,,Lėlė“ spektaklį 

nuotoliniu būdu (pagal kultūros 

paso lėšas) 

11.30 val., 

125 kabinete 

O. Martinkevičienė 



23 d. Klasės valandėlė 5b klasės 

mokiniams „Saugumo jausmas 

ugdymo metu“ 

Klasės valandėlės metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

E. Šauklienė, 

S. Lukšienė 

28 d. 8-ų klasių mokinių dalyvavimas 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų VIII-IX (I gimnazijos) 

klasių mokinių užsienio kalbos 

(anglų) meninio vertimo konkurso 

mokyklinėje atrankoje 

Užsienio kalbos (anglų)  

pamokų metu, 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

D. Petrauskaitė, 

R. Tirlikienė, 

J. Stanikienė 

 

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 

1 d. Priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytinių 

dalyvavimas respublikinėje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

parodoje ,,Prikelti naujam 

gyvenimui“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai 

R. Simokaitienė 

7 d. 2a klasės mokinių atstovų 

pranešimo „Praeitis – 

ateičiai“ pristatymas 

respublikinėje bendrojo 

ugdymo įstaigų pradinių 

klasių mokinių ir mokytojų 

konferencijoje „Vienas 

vardas – Lietuva“ 

Nuotoliniu 

būdu 

2a klasės 

mokinės  

S. Genytė ir  

U. Mockaitytė 

E. Juškaitienė 

12, 15, 19, 

22, 26,  

30 d. 

Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo 

projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus 

vaikas“ veiklų 

įgyvendinimas 

214 kabinete 3–4-ų klasių 

mokiniai 

L. Undraitytė, 

R. Norkienė 



iki 15 d. Dalyvavimas respublikinėje 

virtualioje kūrybinių darbų – 

fotografijų parodoje 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių taryba S. Lukšienė 

16 d. Dalyvavimas tęstinėje 

mokslinėje mokinių 

konferencijoje „Tolerantiška 

mokykla – saugi 

visuomenė“ 

Nuotoliniu 

būdu 

8c klasės 

mokinė  

R. Zobielaitė 

S. Lukšienė 

iki 18 d. Dalyvavimas Kings anglų 

kalbos olimpiados 2021 m. 

pavasario semestro finale 

Nuotoliniu 

būdu 

5–8-ų klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė 

20, 22 d. 7–8-ų klasių mokinių 

dalyvavimas geografijos 

olimpiados I ir II etapuose 

Nuotoliniu 

būdu 

7–8-ų klasių 

mokiniai, 

laimėję 

konkursą ,,Mano 

gaublys“ 

O. Unčiurienė 

21 d. Mokinių tarybos 

dalyvavimas Lietuvos 

moksleivių sąjungos 

mokymuose „Mokinių 

savivalda. Ką daryti, kad ji 

dirbtų sėkmingai ir 

efektyviai?“ 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokinių taryba S. Lukšienė 

iki 23 d. 1a, 2b, 3c klasės mokinių 

dalyvavimas Jurbarko 

rajono ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ir pradinių 

klasių mokinių piešinių 

konkurse ,,Iš močiutės 

skrynios“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1a, 2b, 3c klasės 

mokiniai 

A. Žižienė, 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė 

iki 23 d. 3c klasės mokinių 

dalyvavimas sveikatiados 

konkurse „Sveikatiados 

šokio virusas“ 

Veiklų 

medžiaga 

bus 

siunčiama 

nurodytu 

adresu 

3c klasės 

mokiniai 

L. Žukauskienė 

iki 23 d. Dalyvavimas 

respublikiniame konkurse 

„Šalia mūsų ar už sienos“ 

Nuotoliniu 

būdu,  

darbai bus 

siunčiami 

Mokinių taryba S. Lukšienė 



nurodytu 

adresu 

29 d. Neformaliojo švietimo 

būrelio šokių studijos 

„Iliuzija“ dalyvavimas 

respublikiniame vaikų ir 

mokinių nuotoliniame šokių 

konkurse „Virtual dance 

2021“ 

Nuotoliniu 

būdu (Zoom 

platformoje) 

Neformaliojo 

švietimo būrelio 

šokių studija 

„Iliuzija“ 

E. Šauklienė 

iki 30 d. Dalyvavimas vaikų 

pranešimų ir piešinių 

konkurse „Lietuvos vaikų 

balsas“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių taryba ir 

atrinkti 1–8-ų 

klasių mokiniai 

S. Lukšienė 

1–30 d. 7a, 7b ir 8b klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautinio 

eTwinning projekto „The 

Most Real Guide: 

SCIENCE“ veikloje 

Nuotoliniu 

būdu 

7a, 7b ir 8b 

klasės mokiniai 

D. Petrauskaitė 

balandžio 

mėn. 

Dalyvavimas tarptautinio 

Erasmus+ projekto 

„Diversity is A Fact 

Inclusion is An Act“ 

veiklose kartu su užsienio 

šalių partneriais 

Nuotoliniu 

būdu 

6b klasė R. Šulinskienė, 

A. Ribinskaitė, 

A. Ttirlikas 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

14 d. Paskaita 5–6-ų klasių mokinių tėvams 

„Nuotolinis vaikų ugdymas 

pandemijos dėl COVID-19 metu: 

grėsmės ir galimybės ekosisteminiu 

požiūriu“ 

17.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(Zoom platformoje) 

V. Beinarienė 

15 d. Paskaita 7–8-ų klasių mokinių tėvams 

„Nuotolinis vaikų ugdymas 

pandemijos dėl COVID-19 metu: 

grėsmės ir galimybės ekosisteminiu 

požiūriu“ 

17.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(Zoom platformoje) 

V. Beinarienė 

15 d. Paskaita 2-ų klasių mokinių tėvams 

„Nuotolinis vaikų ugdymas 

pandemijos dėl COVID-19 metu: 

grėsmės ir galimybės ekosisteminiu 

požiūriu“ 

18.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(Zoom platformoje) 

V. Beinarienė 

 



3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

iki 28 d. 2–4-ų klasių mokiniams leidybos 

namų ,,Tikra knyga“ vaikiškų knygų 

pristatymas 

Nuotoliniu būdu, 

laikas derinamas 

O. Lažauninkienė, 

J. Tamošaitienė, 

leidybos namų 

,,Tikra knyga“ 

atstovas  

 


