
 

  PATVIRTINTA 

Jurbarko Naujamiesčio  

progimnazijos direktoriaus 

2020 m. gruodžio 8 d. 

įsakymu Nr. VI-331 

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2020 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. Integruota, netradicinė lietuvių kalbos 

pamoka 1a klasės mokiniams technologijų 

kabinete „Bulvė – daržovių karalienė“ 

10.00 val.,  

109 kabinete  

A. Žižienė  

3 d. Direkcinės tarybos posėdis „Veiklos 

planavimas 2021 metams“ 

8.10 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

A. Uznė 

3 d.  Integruota, netradicinė pasaulio pažinimo 

pamoka 1a klasės mokiniams su 

visuomenės sveikatos specialistu „Būsi 

švarus–būsi sveikas“ 

12.00 val., 321 

kabinete 

R. Mineikienė,  

A. Žižienė  

3 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės posėdis „Ugdomosios veiklos 

būdai ir metodai, padedantys įgyvendinti 

susitarimus dėl geros pamokos. Kaip 

mums sekėsi? 2020 m. metodinės grupės 

veiklos aptarimas“ 

13.50 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

A. Žižienė  

3 d. Mokinių tarybos posėdis „Prevencinės 

programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos 

veiklos planas 2020–2021 m. m.“ 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

S. Lukšienė 

7 d. Integruota, netradicinė pasaulio pažinimo 

pamoka 3c klasės mokiniams su 

visuomenės sveikatos specialistu 

,,Pusryčių svarba“ 

10.00 val., 

112 kabinete 

L. Žukauskienė,  

R. Mineikienė  

7 d. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinavimo grupės 

susirinkimas „Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos anketos 

pildymas“ 

13.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

R. Tirlikienė 

7 d. Socialinių mokslų mokytojų metodinės 

grupės posėdis „Geros pamokos 

susitarimų įgyvendinimas. Kas sekėsi ir 

ką reikėtų tobulinti?“ 

13.45 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

O. Unčiurienė 



8 d. Integruota, netradicinė pasaulio pažinimo 

pamoka 2b klasės mokiniams su 

visuomenės sveikatos specialistu „Būsi 

švarus – būsi sveikas“ 

12.00 val., 

110 kabinete 

R. Šulinskienė, 

R. Mineikienė 

9 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis „Veiklos 

planavimas 2021 metams“ 

14.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(Zoom) 

L. Undraitytė 

10 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Geros pamokos požymių 

įgyvendinimas“ 

14.45 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

A. Tirlikas 

11 d.  Integruotos, netradicinės pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų, fizinio 

ugdymo, matematikos, etikos, leituvių 

kalbos pamokos 1b, 1c, 4b ir 4c klasių 

mokiniams „Šv. Kalėdų belaukiant“ 

8.00 val.,  

125, 216, 224 ir 

303 kabinetuose 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė 

21 d. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis „Metodinės 

grupės metų veiklos įsivertinimas“ 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

V. Straukas 

22 d.  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos 

komisijos posėdis 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

A. Uznė 

 

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 

1–11 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas „HUMANA PEOPLE TO 

PEOPLE BALTIC“ ir Nacionalinės 

švietimo partnerystės programos „Valgyk 

protingai“ projekto „Sveikai valgau – 

sveikas augu“ veiklose (pagal atskirą 

planą) 

Progimnazijoje D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė, 

J. Tamošaitienė 

1–11 d. Visos dienos mokyklos mokinių 

dalyvavimas projekto „Norime būti 

sveiki“ veiklose (pagal atskirą planą) 

Progimnazijoje D. Baltrušaitienė, 

E. Kėkštienė, 

R. Simokaitienė, 

S. Lukšienė, 



V. Beinarienė, 

J. Tamošaitienė 

2, 9 d. 2a klasės mokiniams psichologinio 

atsparumo lavinimo pratybos: 

savikontrolės ugdymas 

12.55 val., 

320 kabinete 

V. Beinarienė, 

E. Juškaitienė 

3, 10 d.  2c klasės mokiniams psichologinio 

atsparumo lavinimo pratybos: 

savikontrolės ugdymas 

12.55 val., 

318 kabinete 

V. Beinarienė, 

Ž. Mekionienė 

7, 14 d. 2d klasės mokiniams psichologinio 

atsparumo lavinimo pratybos: 

savikontrolės ugdymas 

12.55 val., 

227 kabinete 

 

V. Beinarienė, 

A. Pileckė 

7, 14 d.  6a klasės mokiniams psichologinio 

atsparumo lavinimo pratybos ,,Problemų 

dėžutė“ 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

V. Beinarienė, 

V. Masaitienė 

14–22 d. 5–6-ų klasių mokinių kompiuterinių darbų 

paroda „Kalėdiniai palinkėjimai“ 

8.00 val., I aukšto 

fojė, informaciniame 

stende 

R. Norkienė, 

L. Norkaitienė 

15–22 d. Virtuali 5-ų klasių mokinių darbų paroda 

„Kalėdiniai ir adventiniai vainikai“ 

8.00 val., I aukšto 

fojė, informaciniame 

stende ir 

progimnazijos 

interneto svetainėje 

bei Facebook 

socialiniame tinkle 

A. Jocaitienė, 

V. Majorovienė, 

R. Norkienė 

 

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 

iki 3 d. Mokinių tarybos narių 

dalyvavimas Policijos 

departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 

organizuojamame konkurse, 

skirtame Tarptautinei 

106 kabinete ir 

namuose, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių 

taryba 

S. Lukšienė 



antikorupcijos dienai 

paminėti 

1–10 d. 1a ir 1c klasės mokinių 

dalyvavimas respublikiniame 

1–4 klasių mokinių darbelių iš 

antrinių žaliavų konkurse 

„Naujai gimęs kalėdiniu 

žaisliuku“ 

321, 224 

kabinetuose ir 

namuose, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1a ir 1c klasių 

mokiniai 

A. Žižienė, 

J. Masaitytė 

9 d. Neformaliojo švietimo 

būrelio JMB ,,Putpeliukai“ 

narių dovanėlių-darbelių 

gaminimas ir išsiuntimas VĮ 

Valstybinės miškų urėdijos 

Jurbarko, Šakių regioninių 

padalinių darbuotojams 

125 kabinete, 

darbeliai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio JMB 

,,Putpeliukai“ 

nariai 

O. Martinkevičienė 

iki 10 d. 2c, 3a ir 4b klasių mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

virtualioje specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

asmenų kūrybinių (vaizdo) 

darbų parodoje „Saulės 

vaikai“ 

106 kabinete, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2c, 3a, 4b 

klasių SUP 

mokiniai 

S. Lukšienė 

iki 10 d. Mokinių tarybos narių 

dalyvavimas NVO Europos 

žmogaus teisių fondo 

konkurse, skirtame 

Tarptautinei žmogaus teisių 

dienai paminėti 

Nuotoliniu 

būdu, 

namuose,  

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

Mokinių 

taryba 

S. Lukšienė 

1–11 d. PUG grupės ugdytinių 

dalyvavimas respublikiniame 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualių kūrybinių 

darbų nuotraukų parodoje 

„Padovanok draugui šypseną“ 

129 kabinete, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

PUG 

ugdytiniai 

R. Simokaitienė 

1–11 d. 4b klasės mokinių 

dalyvavimas eTwinning 

aplinkosauginiame projekte 

„Gamta mūsų rankose“ 

(Kalėdinio žaisliuko kūrimas 

panaudojant antrines žaliavas) 

bei eTwinning STEAM 

projekte „Inspired by 4c“. 

216 kabinete, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

4b klasės 

mokiniai 

J. Gavėnienė, 

R. Butkienė 



(Mokyklos ir klasės 

pristatymo kūrimas) 

1–14 d. 2b klasės mokinių 

dalyvavimas VšĮ „Laimi visi“ 

organizuojamoje socialinėje 

akcijoje, skirtoje vaikų 

emocinės gerovės metams 

paminėti „Mano laimingesnės 

Kalėdos“ 

110 kabinete 2b klasės 

mokiniai 

S. Lukšienė, 

R. Šulinskienė 

 

1–18 d. 7a ir 8b klasės mokinių 

dalyvavimas 2020 m. anglų 

kalbos Kengūros Lyderių ture 

Namuose, 

darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

7a ir 8b klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė 

1–22 d. 7a ir 8b klasės mokinių 

dalyvavimas eTwinning 

tarptautiniame projekte ,,The 

most real guide: science“ 

Nuotoliniu 

būdu (Teams) 

namuose, 

eTwinning 

platformoje 

7a ir 8b klasių 

mokiniai 

D. Petrauskaitė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1–11 d. Individualūs pokalbiai su 1b, 1c, 2a, 3a, 4b, 

4c klasės mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais). Supažindinimas su mokinių 

mokymosi pasiekimais, bendravimu su 

klasės draugais, elgesiu pamokose ir 

pertraukų metu 

Telefonu, 

Messenger, iš 

anksto suderintu 

laiku 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

E. Juškaitienė, 

R. Urbutienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė 

1–18 d.  Individualūs pokalbiai su 5a klasės mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) „Mokymosi 

rezultatų aptarimas ir asmeninės pažangos 

vertinimas“ 

Telefonu, 

Messenger, iš 

anksto suderintu 

laiku 

A. Jocaitienė 

1–22 d. Individualūs pokalbiai su mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais 

(globėjais, rūpintojais) apie tarpinius 2020–

2021 m. m. I pusmečio mokinių mokymosi 

pasiekimus 

Iš anksto 

suderintu laiku 

V. Raževičiutė 

3 d.  6b klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas „Mokinių ugdymo(si) 

pasiekimai, 2020–2021 m. m. signalinio I 

pusmečio rezultatų aptarimas“ 

18.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Teams) 

A. Tirlikas 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 



Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

iki 10 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Jaunasis žurnalistas“ narių ir 3b 

klasės mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame žymių mainų 

projekte. Skirtukų užbaigimas ir 

išsiuntimas 

Nuotoliniu būdu ir 

skaitykloje 

O. Lažauninkienė, 

V. Masaitienė, 

L. Undraitienė,  

A. Ribinskaitė 

11 d. Projekto ,,Bibliotekoje po pamokų“ 

veiklų aptarimas su darbo grupe 

14,00 val., 

nuotoliniu būdu 

O. Lažauninkienė 

14 d. 1c klasės mokinių darbelių paroda 

,,Belaukiant Kalėdų“ 

10.00 val., 

skaitykloje, 

I aukšto fojė, 

informaciniame stende 

O. Lažauninkienė, 

J. Masaitytė 

iki 15 d. Neformaliojo švietimo būrelio 

,,Jaunasis žurnalistas“ narių ir 6a  

klasės mokinių dalyvavimas 

projekto ,,Bibliotekoje po pamokų“ 

popietėje-edukacijoje su rašytoju  

Nuotoliniu būdu  V. Masaitienė, 

J. Savickienė 

iki 15 d. Neformaliojo švietimo būrelių: 

,,Jaunasis žurnalistas“, ,,Spalvų 

paletė“ ir ,,Dailusis medis“ narių 

dalyvavimas projekto ,,Bibliotekoje 

po pamokų“ popietėje-edukacijoje 

su rašytoju  

Nuotoliniu būdu  V. Masaitienė, 

J. Savickienė, 

O. Lažauninkienė, 

G. Sniečkuvienė, 

V. Štulas 

gruodžio 

mėn. 

Akcija ,,Knygų kalėdos“ Bibliotekoje ir I aukšto 

fojė 

O. Lažauninkienė, 

J. Savickienė 

 


