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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2021 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 

1, 2, 7 d. 1d, 3b, 4b klasių mokiniams 

integruotos dailės ir technologijų, 

tikybos pamokos „Tėvo širdis“ 

8.15 val., 11.10 val., 

11.30 val.,  

Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčioje 

I. Kriščiokaitienė, 

L. Undraitienė, 

J. Gavėnienė, 

R. Greičiūtė 

1 d.  4a klasės mokiniams integruotos 

lietuvių kalbos, matematikos, 

pasaulio pažinimo pamokos vaikų 

laisvalaikio centre ,,Žiogas“ 

9.00 val., 

Vaikų laisvalaikio 

centre ,,Žiogas“, 

Jurbarke 

I. Naujokaitienė 

1 d. Mokinių tarybos susirinkimas  

„2020–2021 mokslo metų Mokinių 

tarybos veiklos analizė“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

S. Lukšienė 

1 d. Progimnazijos tarybos posėdis 

„2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metų pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo planas“ 

17.15val. 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

R. Urbutienė 

2, 4 d. 1b, 2a, 3a, 4c klasių mokiniams 

netradicinė lietuvių kalbos pamoka 

„Vasara su knyga“ 

8.30 val., 9.00 val., 

10.00 val., 11.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 

O. Martinkevičienė, 

E. Juškaitienė, 

R. Urbutienė, 

I. Mockaitienė 

 

3 d.  4b klasės mokiniams integruotos 

pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų pamokos netradicinėje 

aplinkoje 

9.00 val., 

Zyplių dvare, Šakių r. 

J. Gavėnienė 

4 d.  4b klasės mokiniams integruotos 

pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų, fizinio ugdymo 

pamokos netradicinėje aplinkoje 

„Teatralizuota pasienio edukacija“ 

9.00 val., 

Smalininkuose, 

Jurbarko r. 

J. Gavėnienė 



8 d. 4b klasės mokiniams integruotos 

matematikos, pasaulio pažinimo 

pamokos netradicinėje aplinkoje 

8.30 val.,  

Jurbarko krašto 

muziejuje, miesto 

parke 

J. Gavėnienė 

8 d.  4a klasės mokiniams integruotos 

fizinio ugdymo ir lietuvių kalbos 

pamokos ,,Cirko meno užsiėmimai“ 

9.30 val., 

Šakių kultūros centre 

I. Naujokaitienė 

10 d. Mokytojų tarybos posėdis „2020–

2021 mokslo metų 1–4 klasių mokinių 

II pusmečio mokinių pasiekimų 

analizė“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Uznė, 

J. Tamošaitienė 

11 d. Nepamokinė diena 1–4-ų klasių 

mokiniams „Mokslo metų 

užbaigtuvės“ 

9.00 val., 

progimnazijos erdvėse 

ir už jos ribų 

J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

16 d. Mokytojų tarybos posėdis 

„Suasmeninto ugdymosi poveikis 

mokinių pasiekimams“ 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Uznė, 

L. Undraitytė, 

V. Beinarienė 

16 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis „1–

8 klasių mokinių, besimokančių pagal 

individualizuotas, pritaikytas 

programas, mokomų namuose, II 

pusmečio ir metinio rezultatų analizė“ 

16.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

L. Undraitytė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Raževičiutė 

17 d. Nepamokinė diena 5–8-ų klasių 

mokiniams (išskyrus 5a, 5d ir 6b 

klases) „Mokslo metų užbaigtuvės“ 

9.00 val., 

progimnazijos erdvėse 

ir už jos ribų 

L. Undraitytė, 

5–8 klasių vadovai 

17 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

mokytojų metodinės grupės posėdis 

„Profesinių kompetencijų plėtojimas 

per kolegialų mokymąsi“, diskusija 

apie nuotolinio mokymo poveikį 

mokinių mokymosi rezultatams 

14.40 val., 

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Tirlikas 

17 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės posėdis „Ugdomosios veiklos 

būdai ir metodai, padedantys pasiekti 

susitarimus dėl geros pamokos 

požymių įgyvendinimo. Kaip mums 

sekėsi? Metodinės grupės pirmininko 

ir sekretoriaus rinkimai“ 

10.00 val., 

 nuotoliniu būdu  

(Microsoft Teams 

platformoje) 

A. Žižienė  

21 d. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

metodinės grupės posėdis „8 klasių 

mokinių matematikos, chemijos, 

fizikos, biologijos mokymosi 

16.00 val., 

 nuotoliniu būdu  

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Straukas 



rezultatų analizė ir jų panaudojimas 

mokinių pasiekimams gerinti“ 

23 d. Paskaita 1–8-ų klasių vadovams 

„Bendravimo su mokinių tėvais 

psichologiniai iššūkiai“ 

10.00 val.,  

nuotoliniu būdu 

(Microsoft Teams 

platformoje) 

V. Beinarienė, 

V. Masaitienė 

birželio 

mėn. 

Susitikimas su Jurbarko mokyklos 

„Ąžuoliukas“ priešmokyklinio 

ugdymo grupių auklėtojomis 

13.00 val., 

Jurbarko mokykloje 

„Ąžuoliukas“ 

J. Tamošaitienė, 

būsimų 1-ų klasių 

mokytojos 

birželio 

mėn. 

Susitikimas su Jurbarko lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

auklėtojomis 

13.00 val., 

Jurbarko lopšelyje-

darželyje „Nykštukas“ 

J. Tamošaitienė, 

būsimų 1-ų klasių 

mokytojos 

 

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, 2, 7 d. 2d, 2b, 3a ir 3c klasių mokinių 

dalyvavimas edukaciniame 

užsiėmime „Pirmasis žingsnis į teatro 

pasaulį“ (pagal kultūros paso lėšas) 

9.00. val., 10.00 val., 

10.30 val., 

Jurbarko kultūros 

centre 

A. Pileckė, 

R. Šulinskienė, 

R. Urbutienė, 

L. Žukauskienė 

1, 7, 10 d. 4a, 4b, 4c klasių mokinių išvyka į 

Taurų nuotykių parką 

9.00 val., 

Tauragėje 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė 

1, 11 d.  1a, 2a klasių mokinių edukacinė 

išvyka į Sudargą „Susipažinimas su 

piliakalnių istorija. Dienos piknikas“ 

10.00 val., 

Sudarge, Šakių r. 

A. Žižienė, 

E. Juškaitienė 

2 d. 2c klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Sudargą „Piliakalnių istorijos. 

Aktyvus poilsis gamtoje“ 

9.00 val., 

Sudarge, Šakių r. 

Ž. Mekionienė 

2 d. 3a klasės mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime 

„Viduramžiai prie Nemuno“ (pagal 

kultūros paso lėšas) 

9.00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

 

R. Urbutienė 



3 d.  2a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Zyplių dvarą „Susipažinimas su 

puodžiaus profesija. Lipdymas iš 

molio“ 

9.00 val., 

Zyplių dvare, Šakių r. 

E. Juškaitienė 

3 d. 2c klasės mokinių išvyka į Vertimų 

stovyklavietę 

9.00 val., 

Vertimų 

stovyklavietėje, 

Jurbarko r. 

Ž. Mekionienė 

3 d. 2b ir 3c klasių pažintinė-edukacinė 

išvyka ,,Vasaros pramogos 

bibliotekoje“ 

10.00 val., 

Jurbarko rajono 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 

 

R. Šulinskienė, 

L. Žukauskienė 

 

3 d.  1b ir 1d klasių mokinių darbų paroda 

„Juodosios avelės“  

10.55 val.,  

pradinių klasių 

korpuso I aukšte 

A. Kriščiokaitienė, 

O. Martinkevičienė 

3, 4 d. 1c, 3b klasių mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Mažojo 

princo mieganti rožė“ (pagal kultūros 

paso lėšas) 

9.00 val., 10.00 val., 

„Kūrybinės 

dirbtuvėlės“, Jurbarke 

J. Masaitytė, 

L. Undraitienė 

3, 4 d. 4-ų klasių mokinių dalyvavimas 

lytiškumo ugdymo paskaitoje 

„Augame, bręstame – daromės 

suaugę“ 

10.00 val., 10.50 val., 

12.00 val., 

223, 319, 322 

kabinetuose 

I. Naujokaitienė, 

J. Gavėnienė, 

I. Mockaitienė, 

R. Mineikienė 

4 d.  1a ir 2d klasių mokinių edukacinės 

išvykos „Pažink savo miestą“, 

„Jurbarko takais“ 

9.00 val., 

Jurbarko mieste 

A. Žižienė, 

A. Pileckė 

4 d. 4c klasės mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Scenos 

meno pradžiamokslis“ (pagal 

kultūros paso lėšas) 

9.00 val., 

Jurbarko kultūros 

centre 

I. Mockaitienė 

4 d.  4a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Kauną, aplankant IX ir VII fortus, 

edukacinis užsiėmimas ,,Eureka“ 

10.00 val., 

Kaune 

I. Naujokaitienė 

7 d.  1b klasės mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime 

,,Tradiciniai žaislai“ (pagal kultūros 

pasą) 

12.00 val., 

Zanavykų muziejuje, 

Šakių r. 

O. Martinkevičienė 

7, 9, 10 d. 2c, 3b, 4b klasių mokinių pažintinė-

edukacin išvyka į Panemunių 

regioninį parką 

9.00 val., 

Panemunių 

regioniniame parke, 

Šilinėje 

Ž. Mekionienė, 

L. Undraitytė, 

J. Gavėnienė 



7–16 d. Pokalbiai su 6–8-ų klasių mokiniais 

„Mano emocijos ir jausmai: kaip juos 

tinkamai valdyti“ 

6–8-ų klasių 

valandėlių metu 

V. Beinarienė 

8 d.  2b ir 3c klasės mokinių pažintinė-

edukacinė išvyka, dalyvavimas KTU 

organizuojamame edukaciniame 

užsiėmime „Įdomieji eksperimentai“ 

8.30 val., 

KTU Santakos slėnyje 

R. Šulinskienė, 

S. Lukšienė, 

L. Žukauskienė 

8 d.  1a klasės mokinių edukacinė išvyka 

„Kauno gatvė pasakoja“ 

9.00 val., 

Jurbarke 

A. Žižienė 

8 d.  3a klasės mokinių edukacinė-

pažintinė išvyka į Lietuvos zoologijos 

sodą (pagal kultūros paso lėšas) 

9.00 val., 

Kaune 

R. Urbutienė 

8, 10 d. 2a ir 4c klasių mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Močiutės 

auselės“ (pagal kultūros paso lėšas)  

10.00 val., 

„Kūrybinės 

dirbtuvėlės“, Jurbarke 

E. Juškaitienė, 

I. Mockaitienė 

9 d. 1d klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Zyplių dvarą, Šakių r. „Tradiciniai 

žaislai“ 

8.30 val., 

Zyplių dvare, 

Šakių r. 

A. Kriščiokaitienė 

9 d.  2b klasės mokinių žygis pėsčiomis 

„Smagu visiems kartu“ (pažintiniu 

pėsčiųjų taku) 

9.00 val., 

Jurbarko mieste  

R. Šulinskienė, 

S. Lukšienė 

9 d. 2c klasės mokinių dalyvavimas 

edukacinėje programoje „Vasaros 

spalvos ir garsai“ 

9.00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje, miesto 

parke, Švč. Trejybės 

bažnyčioje 

Ž. Mekionienė,  

R. Greičiūtė, 

G. Jakubonienė 

9 d.  1a klasės mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime-kūrybinėse 

dirbtuvėlėse „Ekologiškas plastilinas- 

modelinas“ (pagal kultūros paso 

lėšas) 

10.00 val.,  

„Kūrybinės 

dirbtuvėlės“, Jurbarke 

A. Žižienė  

9 d. 3a, 4c klasės mokinių žygis „Jurbarko 

takais“ 

11.00 val., 

Jurbarko mieste 

R. Urbutienė, 

I. Mockaitienė 

9 d. 1b, 1c, 2a, 2d klasių mokinių 

dalyvavimas Jurbarko Antano 

Sodeikos meno mokyklos 

edukaciniame renginyje 

11.00 val., 

Jurbarko Antano 

Sodeikos meno 

mokyklos sode 

O. Martinkevičienė, 

J. Masaitytė, 

E. Juškaitienė, 

A. Pileckė 

10 d.  1c klasės mokinių edukacinė išvyka 

„Pažink savo miestą“ 

9.00 val., 

Jurbarko mieste 

J. Masaitytė 

10 d. 3c klasės mokinių dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Rašto 

pažinimo kelias“ 

10.00 val., 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

L. Žukauskienė 



11 d. 1b klasės mokinių žygis ,,Aukime 

sveiki“  

9.00 val., 

Jurbarko parke 

esančiame Dainų 

slėnyje 

O. Martinkevičienė 

 

11 d.  2d klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Viešvilės rezervatą. 

9.00 val., 

Viešvilėje, Jurbarko r. 

A. Pileckė 

11 d. 3c klasės mokinių žygis į gamtą, 

pažintiniu pėsčiųjų taku 

9.00 val., 

Jurbarko mieste 

L. Žukauskienė 

11 d. Pradinio išsilavinimo pažymėjimų 

įteikimo šventė 

9.30 val., 10.10 val., 

10.50 val.,  

progimnazijos 

vidiniame kiemelyje 

J. Tamošaitienė, 

A. Uznė 

11 d. 2b, 3a klasės mokiniams fizinio 

aktyvumo diena su Kauno „SHORI“ 

karate klubo treneriais 

10.00 val., 

progimnazijos lauko 

sporto aikštyne 

R. Šulinskienė, 

R. Urbutienė 

11 d. 2a klasės mokinių ir mokinių tėvų 

žygis „Mano miestas“ 

13.00 val., 

Jurbarko mieste 

E. Juškaitienė   

14 d.  5–8-ų klasių mokinių dalyvavimas  

Gedulo ir vilties dienos paminėjime 

8.00 val., 

progimnazijoje 

D. Juščienė 

14 d.  5d ir 8c klasių pažintinė-edukacinė 

išvyka į Palangą, edukacinis 

užsiėmimas „Garsų magija“ (pagal 

kultūros paso lėšas) 

9.00 val., 

Palangoje 

O. Unčiurienė, 

D. Juščienė, 

A. Uznė 

14 d. 5a klasės mokinių edukacinė išvyka į 

Taurų nuotykių parką 

9.00 val., 

Tauragėje 

A. Jocaitienė 

14–18 d.  1–4-ų klasių vaikų poilsio stovykla 

„Vasara be kompiuterio“ 

9.00 val., 

progimnazijoje 

J. Tamošaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

15 d. 6a, 7b, 8a klasių mokinių turistinis 

žygis į Prisiminimų parką „Koja 

kojon už sveiką mokyklą“ 

9.00 val., 

Kiduliuose, 

Šakių r. 

V. Masaitienė, 

D. Malskytė, 

E. Bastienė 

15 d. 6c klasės mokinių žygis į Vertimų 

stovyklavietę 

9.00 val., Vertimų 

stovyklavietėje 

I. Kapilovienė 

15 d. 6b klasės mokinių pažintinė-

edukacinė išvyka į Kauną 

9.00 val., 

Kaune 

 

A. Tirlikas 

 

15 d. 7a ir 8b klasių mokinių turistinis 

žygis į Medaus slėnį „Medaus 

edukacija“ 

9.00 val., 

Šilinėje, Jurbarko r. 

V. Majorovienė, 

D. Petrauskaitė 

15 d. 5b klasės mokinių žygis „Ratuoti 

Nemuno keliu“ 

10.00 val., 

Jurbarko r. (dviračių 

takais) 

E. Šauklienė 



15 d. 5c ir 7c klasių mokinių žygis „Pažink 

savo kraštą“ 

9.00 val., 

Jurbarko r. 

D. Baltrušaitienė, 

M. Šiugždienė 

17 d. Progimnazijos baigimo šventė 8-ų 

klasių mokiniams 

11.00 val., 11.30 val., 

12.00 val., 

progimnazijos 

vidiniame kiemelyje 

L. Undraitytė, 

A. Uznė 

 

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. Dalyvavimas Mykolo Romerio 

universiteto Edukologijos ir 

socialinio darbo instituto 

organizuojamoje nuotolinėje 

konferencijoje „Lietuvos vaikų 

balsas“ 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokinių taryba S. Lukšienė 

1–17 d. 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. Tirlikas  

4, 11 d. Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto „Stipri 

bendruomenė – saugus vaikas“ 

veiklų įgyvendinimas (stalo 

futbolo turnyrai) 

Pradinių klasių 

korpuso III 

aukšte 

1–4-ų klasių 

mokiniai 

L. Undraitytė, 

E. Juškaitienė 

iki 5 d. Dalyvavimas Šiaulių rajono 

Šakynos mokyklos, Šiaulių 

rajono Gruzdžių gimnazijos 

tarptautinėje parodoje 

„Emociukai gyvai“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

nurodytu 

adresu 

2b klasė S. Lukšienė, 

R. Šulinskienė, 

J. Tamošaitienė 

iki 5 d. Dalyvavimas respublikinėje 

SUP mokinių dailės darbų 

konkurse „Mano svajonė“ 

Nuotoliniu 

būdu, darbai 

bus siunčiami 

SUP mokinių 

atstovai 

S. Lukšienė 



nurodytu 

adresu 

12 d. Dalyvavimas šokių festivalyje-

konkurse „Kaunas Fest 2021“ 

Nuotoliniu 

būdu, šokio 

video bus 

siunčiamas 

nurodytu 

adresu 

Neformaliojo 

švietimo 

būrelio, šokių  

kolektyvo 

„Iliuzija“ 

nariai 

E. Šauklienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

2 d.  Būsimų 5-ų klasių mokinių tėvų 

susirinkimas 

17.30 val.,  

progimnazijos vidiniame 

kiemelyje 

J. Tamošaitienė, 

A. Uznė, 

L. Undraitytė 

2 d.  4a klasės mokinių tėvų 

susirinkimas 

18.30 val., 

progimnazijos vidiniame 

kiemelyje 

I. Naujokaitienė 

8 d. Būsimų 1-ų klasių mokinių tėvų 

susirinkimas. 

17.30 val.,  

progimnazijos vidiniame 

kiemelyje 

J. Tamošaitienė, 

A. Uznė 

 

17 d. Iniciatyva „Koja kojon už sveiką 

mokyklą ir 5b klasę” 

18.00 val., 

Dainų slėnio parke, 

Jurbarke 

E. Šauklienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

1, 7 d. 1a ir 3b klasės mokinių 

dalyvavimas iniciatyvoje  

,,Dalinuosi perskaityta knyga ir 

dovanoju šypseną“ 

10.00 val., Jaunimo parke J. Savickienė, 

L. Undraitienė, 

A. Žižienė 

 

    

 


